สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการการประปานครหลวง ครั้งที่ 5/๒๕60
ดวยเมื่อวันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.00 น. ณ หองประชุม ๖๐๖ อาคาร
สํานักงานใหญ, การประปานครหลวง คณะกรรมการ กปน. ไดมีการประชุมครั้งที่ 5/๒๕60 สรุปผลการประชุม
ไดดังนี้
เรื่องที่ 1

พิจารณาเลือกกรรมการเป%นผู(รักษาการในตําแหน.งประธานกรรมการ กปน.

ดวยในการประชุมคณะกรรมการ กปน. ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2560
คณะกรรมการ กปน. ไดพิจารณาเลือกกรรมการเป5นผูรักษาการในตําแหน,งประธานกรรมการ กปน. เนื่องจาก
นายเจริญ ภัสระ ไดลาออกจากตํา แหน,งประธานกรรมการ กปน. ตั้งแต,วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 ทําให
ตําแหน,งประธานกรรมการ กปน. ว,างลง คณะกรรมการ ฯ จึงไดกําหนดใหมีการเลือกผูรักษาการในตําแหน,ง
ประธานกรรมการ กปน. ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห,งชาติ ฉบับที่ 75/2557
มติที่ประชุม

เห็นชอบใหพลเอก วีรัณ ฉั นทศาสตรBโกศล เป5นผูรักษาการในตําแหน,งประธานกรรมการ
กปน. จนครบวาระในวันที่ 20 กรกฎาคม 2560

เรื่องที่ 2

ขอความเห็นชอบแผนปฏิบัติงานของผู(ว.าการ กปน. ป6งบประมาณ 2560 (เมษายน –
กันยายน 2560)

กปน. ไดนําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบแผนปฏิบัติงานของ
ผูว,าการ กปน. ประจําปGงบประมาณ 2560 (เมษายน - กันยายน 2560)
คณะอนุกรรมการประเมินผลงานผูว,าการ กปน. ไดประชุมครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 29
พฤษภาคม 2560 มีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติงานของผูว,าการ กปน. ประจําปGงบประมาณ 2560 (เมษายน กันยายน 2560) และใหนําเสนอคณะกรรมการ กปน. พิจารณาต,อไป
ในการพิจารณารายละเอียด คณะกรรมการ กปน. มีขอเสนอแนะเพื่อความชัดเจนยิ่งขึ้น ดังนี้
1. แผนงานที่ 2 ขยายเขตการใหบริการน้ําประปาใหเขาถึงและครอบคลุมพื้นที่รับผิดชอบ
กิจกรรมเพื่อเตรียมความพรอมในการวางท,อขยายเขตบริการใหครอบคลุมพื้นที่รับผิดชอบ ใหปรับแยกเป5น
2 กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ 1 จัดทําแผนงานการวางท,อประปาใหครอบคลุมพื้นที่รับผิดชอบ
กิจกรรมที่ 2 จัดทําแผนงานการวางท,อประปาใหครอบคลุมพื้นที่ชายขอบของ กปน.
2. แผนงานที่ 5 การบริหารจัดการน้ําสูญเสีย ใหปรับแยกเป5น 2 กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ 1 ทบทวนและจัดทํารายละเอียดแผนปฏิบัติงานจัดการน้ําสูญเสียรายสาขา
ปG 2561-2565
กิจกรรมที่ 2 วิเคราะหB ปรับปรุงโครงสรางผังบริหารจัดการน้ําสูญเสีย รวมถึงการจัดสรร
ทรัพยากรบุคคล
มติที่ประชุม

เห็นชอบในหลักการ และใหผูว,าการทบทวนตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ กปน.

เรื่องที่ 3

พิ จ ารณาร. า งหลั ก เกณฑ< ก ารประเมิ น ผลงานผู( ว.า การ กปน. สํ า หรั บช. วง 6 เดื อนหลั ง
ป6งบประมาณ 2560 (เมษายน – กันยายน 2560)

กปน. ไดนํ า เสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่ อ พิ จ ารณาใหความเห็ น ชอบร, า งหลั ก เกณฑB
การประเมินผลงานผูว,าการการประปานครหลวง สําหรับช,วง 6 เดือนหลัง ปGงบประมาณ 2560 (เมษายน กันยายน 2560)
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คณะอนุ กรรมการประเมิ นผลงานผูว, าการ กปน. ไดประชุ มครั้ งที่ 2/2560 เมื่ อวั นที่ 29
พฤษภาคม 2560 มี มติ เห็ นชอบร,างหลักเกณฑB การประเมิ นผลงานผูว, าการ กปน. สําหรั บช, วง 6 เดือนหลั ง
ปGงบประมาณ 2560 (เมษายน - กันยายน 2560) ตามขอเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ ดังนี้
1. ขอ 1.2 การประเมินผลงานดานที่ไม,ใช,การเงิน ไดแก,
- ขอ 1.2.1 อัตราน้ําสูญเสีย (Water Losses) : ใหปรับแกเกณฑBวัดจากเดิม “1) อัตราน้ํา
สูญเสียเฉลี่ยของครึ่งปGหลัง ปGงบประมาณ 2560 ที่ลดลงไดเมื่อเทียบกับอัตราน้ําสูญเสียเฉลี่ยของครึ่งปGแรก
น้ําหนักรอยละ 5” เป5น “เกณฑBวัดย,อย 2 ขอ ไดแก, 1) อัตราน้ําสูญเสียในพื้นที่ Normal Zone น้ําหนัก
รอยละ 2 และ 2) อัตราน้ําสูญเสียในพื้นที่ Red Zone น้ําหนักรอยละ 2”
- ขอ 1.2.2 การบริหารจัดการแรงดันน้ํา เพิ่มน้ําหนักจากรอยละ 4 เป5นรอยละ 5
2. ปรับชื่อตอนที่ 2 จากเดิม “การบริหารตามแผนการดําเนินงานองคBกร” เป5น “การบริหาร
ตามแผนการดําเนินงานของผูว,าการ กปน.”
3. ขอ 2.2 ขยายเขตการใหบริ ก ารน้ํ า ประปาใหเขาถึ ง และครอบคลุ ม พื้ น ที่ รั บ ผิ ด ชอบ
ปรับแผนงานจากเดิม “จัดทําแผนงานการวางท,อประปาโดยเฉพาะพื้นที่ชายขอบของ กปน. เพื่อเตรียมความ
พรอมในการวางท, อ ขยายเขตบริ การใหครอบคลุ มพื้ น ที่ รั บ ผิ ด ชอบ ดํ า เนิ น การแลวเสร็ จ ภายในวั น ที่ 15
กันยายน 2560” เป5น “จัดทําแผนงานการวางท,อประปาใหครอบคลุมพื้นที่รับผิดชอบและพื้นที่ชายขอบของ
กปน. เพื่อเตรียมความพรอมในการวางท,อขยายเขตบริการใหครอบคลุมพื้นที่รับผิดชอบ ดําเนินการแลวเสร็จ
ภายในวันที่ 15 กันยายน 2560”
4. ขอ 2.5 การบริ ห ารจั ด การน้ํ า สู ญ เสี ย ปรั บแกแผนงานที่ 2.5.1) ดํ าเนิ นการทบทวน
แผนปฏิ บั ติ งานจั ดการน้ํ าสู ญเสี ย ปG 2561-2565 พรอมทั้ งวิ เคราะหB ปรั บปรุ งการจั ดสรรทรั พยากรและ
โครงสรางการบริหารจัดการน้ําสูญเสีย ดําเนินการแลวเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2560 โดยปรับกิจกรรม
และเกณฑB วั ด ดั งนี้ กิ จกรรมที่ 1 ทบทวนและจั ดทํ ารายละเอี ยดแผนปฏิ บั ติ งานจั ดการน้ํ าสู ญ เสี ย รายสาขา
ปG 2561-2565 และกิจกรรมที่ 2 วิเคราะหB ปรับปรุงโครงสรางผังบริหารจัดการน้ําสูญเสีย รวมถึงการจัดสรร
ทรัพยากรบุคคล
ประเมิ น จากความสํ า เร็ จ ตามจํ า นวนกิ จ กรรมที่ ดํ าเนิ นการแลวเสร็ จภายในวั นที่ 30
กันยายน 2560 โดยกําหนดค,าเกณฑBวัดแต,ละระดับ ดังนี้
อยู,ระหว,างดําเนินการ เท,ากับระดับ 1
จํานวน 1 กิจกรรม เท,ากับระดับ 3
จํานวน 2 กิจกรรม เท,ากับระดับ 5

“ควรปรับปรุง”
“ดี”
“ดีเยี่ยม”

ผู ว, า การไดปรั บ แกเกณฑB วั ด ตามขอเสนอแนะของคณะอนุ ก รรมการฯ แลวนํ า เสนอต, อ
ที่ประชุมคณะกรรมการ กปน.
ในการพิ จ ารณารายละเอี ย ด คณะกรรมการ กปน. ไดขอใหผู ว, า การร, ว มพิ จ ารณาร, า ง
หลักเกณฑBดังกล,าว เพื่อเป5นการยอมรับร,วมกัน โดยมีการปรับแกไขดังนี้
1. ขอ 2.2 ขยายเขตการใหบริการน้ําประปาใหเขาถึงและครอบคลุมพื้นที่รับผิดชอบ ใหปรับ
กิจกรรมเดิม “จัดทําแผนงานการวางท,อประปาใหครอบคลุมพื้นที่รับผิดชอบและพื้นที่ชายขอบของ กปน.
เพื่อเตรียมความพรอมในการวางท,อขยายเขตบริการใหครอบคลุมพื้นที่รับผิดชอบ” โดยแยกเป5น 2 กิจกรรม
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ไดแก, กิจกรรมที่ 1 จัดทําแผนงานการวางท,อประปาใหครอบคลุมพื้นที่รับผิดชอบ และกิจกรรมที่ 2 จัดทํา
แผนงานการวางท,อประปาใหครอบคลุมพื้นที่ชายขอบของ กปน.
2. ขอใหทบทวนเกณฑB วั ด ที่ กํ า หนดใหนํ า เสนอผลงานต, อ ผู ว, า การ เป5 น การนํ า เสนอต, อ
คณะกรรมการ กปน.
มติที่ประชุม

เห็นชอบในหลักการ และใหผูว,าการทบทวนตามความเห็นของคณะกรรมการ กปน.

เรื่องที่ 4

ขอความเห็นชอบแบบรายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ
ชุดต.าง ๆ

กปน. ไดนําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อขอความเห็นชอบแบบรายงานผลการดําเนินงาน
ของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต,าง ๆ ซึ่งคณะกรรมการ กปน. ชุดปbจจุบัน จะครบวาระการดํารง
ตําแหน,งในวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 เพื่อใหการดําเนินงานของ กปน. เกิดประสิทธิภาพและมีความต,อเนื่อง
คณะกรรมการ กปน. จึงเห็นควรใหมีการรายงานสรุปผลการดําเนินงานที่สําคัญในภาพรวมของคณะกรรมการ/
คณะอนุกรรมการชุดต,าง ๆ ในคณะกรรมการ กปน. โดยใหมีแนวทางการรายงานไปในทิศทางเดียวกันตาม
แบบรายงานฯ
มติที่ประชุม

เห็ น ชอบ และให กปน. จั ด ทํ า รายงานดั ง กล, า วเสนอในการประชุ ม คณะกรรมการ/
อนุกรรมการ เดือนมิถุนายน 2560

เรื่องที่

การดําเนินการ และป@ญหาอุปสรรคของประธานอนุกรรมการชุดต.าง ๆ

5

ประธานกรรมการ กปน. ไดหารือร,วมกับประธานอนุกรรมการชุดต,าง ๆ ในคณะกรรมการ
กปน. ถึงการดําเนินงานและปbญหาอุปสรรคของคณะอนุกรรมการชุดต,าง ๆ สรุปไดดังนี้
คณะอนุกรรมการติดตามการดําเนินงานตามนโยบาย :
1. ขอให กปน. เร,งรัดการเบิกจ,ายงบผูกพันการจ,ายเงิน เนื่องจากเป5นงบประมาณที่ทําสัญญา
แลว ในส,วนงานที่ล,าชากว,ากําหนด ใหแต,ละสายงานรายงานปbญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นเป5นรายโครงการ
เพื่อเร,งแกปbญหาใหแลวเสร็จตามแผนงานโดยเร็ว
2. ขอให กปน. พิจารณายกเลิกรายการงบลงทุนที่คางดําเนินงานตั้งแต,ก,อนปGงบประมาณ 2558
โดยระบุสาเหตุของปbญหาที่ทําใหไม,สามารถดําเนินการได หากงานใดที่ยกเลิกแลวและหน,วยงานยังมีความจําเป5นที่จะ
ดําเนินงานต,อ ใหเสนอเพื่อจัดตั้งงบประมาณใหม,ต,อไป
3. ขอให กปน. จัดเตรียมแผนการตั้งงบลงทุนล,วงหนาสําหรับงบประมาณ ปG 2561 โดย
ควรเริ่มจัดทํารายละเอียดเป5นรายโครงการไวก,อน เพื่อใหสามารถดําเนินการไดทันทีเมื่อเริ่มปGงบประมาณใหม,
มติที่ประชุม
เรื่องที่ 6

รับทราบ และใหรับขอเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ไปพิจารณาดําเนินการ
รับทราบปฏิทินกิจกรรมของคณะกรรมการ กปน. และคณะอนุกรรมการ กปน. ชุดต.างๆ
ประจําเดือนมิถุนายน 2560
ดวยในการประชุมคณะกรรมการ กปน. ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2560
เลขานุ การฯ ไดนํา เสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบปฏิทิน กิจ กรรมของคณะกรรมการ กปน. และ
คณะอนุกรรมการชุดต,าง ๆ ประจําเดือนมิถุนายน 2560
คณะกรรมการฯ ไดกําหนดการประชุมคณะกรรมการ กปน. เดือนมิถุนายน 2560 ในวันที่
23 มิถุนายน 2560
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เรื่องที่ 7

รับทราบ
ขออนุมัติการจัดทําสัญญาผูกพันงบทําการข(ามป6งบประมาณของหน.วยงานต.าง ๆ จํานวน
8 สัญญา
กปน. ไดนํ าเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่ อพิ จารณาอนุ มัติ การจัดทํ าสั ญญาผู กพั นงบทํ าการ
ขามปGงบประมาณของหน,วยงานต,าง ๆ เพื่อก,อใหเกิดประโยชนBต,อองคBกร ทั้งในดานการประหยัดค,าใชจ,ายและ
เพื่อความต,อเนื่องในการดําเนินงาน จํานวน 8 สัญญา ดังนี้

1. กรณีสัญญาก,อหนี้ผูกพันขามปGงบประมาณไดมีการลงนามในสัญญาแลว ก,อนที่จะไดรับ
ความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการพัฒนาองคBกร และไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการ กปน. เนื่องจากเป5น
ช,วงแรกที่ขอบังคับ กปน. ฉบับที่ 137 ว,าดวย วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพิ่งเริ่มมีผลใชบังคับ ทําใหมี
บางหน,วยงานไดเริ่มดําเนินการจัดทําสัญญาไปก,อนแลว โดยมีรายละเอียดสัญญาดังต,อไปนี้
1.1 โครงการใหทุ นสนั บสนุ นโครงการวิ จั ย ตามระเบี ยบ กปน. ฉบั บที่ 74 ว, าดวย
การใหทุ นสนั บ สนุ น และการส, งเสริ ม การวิ จั ยและนวั ต กรรม พ.ศ. 2558 เพื่ อประโยชนB ในการส, งเสริ ม
การดําเนินการวิจัยและนวัตกรรมเกี่ยวกับกิจการประปา จํานวน 2 โครงการ ดังนี้
1.1.1 โครงการเปรียบเทียบการควบคุมสารพลอยไดที่เกิดจากการฆ,าเชื้อโรค
โดยกระบวนการออกซิเดชั่นขั้นสูงและกระบวนการคลอรามีเนชั่น วงเงิน 500,500 บาท ระยะเวลา 12
เดือน เริ่มตนเดือนพฤศจิกายน 2559 ถึงเดือนพฤศจิกายน 2560
1.1.2 โครงการการแปรรูปกากตะกอนจากโรงงานผลิตน้ําประปาเป5นตัวดูดซับ
และการประยุกตBนําไปใชงาน วงเงิน 341,000 บาท ระยะเวลา 12 เดือน เริ่มตนเดือนกุมภาพันธB 2560
ถึงเดือนกุมภาพันธB 2561
1.2 งานเช,าบริการเลขหมายโทรศัพทBระบบ 3G สําหรับอุปกรณBควบคุมประตูน้ํา
ระยะไกล (RCV) โดยวิธีกรณีพิเศษ ของสายงานรองผูว,าการ (ผลิตและส,งน้ํา) ซึ่งไดมีการทําสัญญาเพื่อความ
ต,อเนื่องของการทํางานของอุปกรณB RCV วงเงิน 150,228 บาท ระยะเวลา 12 เดือน เริ่มตนเดือนธันวาคม
2559 ถึงเดือนพฤศจิกายน 2560
2. สั ญ ญาที่ มีความจํ า เป5 น เร, งด, ว นในการทํ า สั ญ ญาก, อหนี้ ผู ก พั น ขามปG ง บประมาณของ
สํานักงานประปาสาขาสุขุมวิท สายงานรองผูว,าการ (บริการดานตะวันออก) จํานวน 1 สัญญา โดยเป5นงานจาง
บริการหลังมาตรวัดน้ํา อาคารโรงพยาบาลยาสูบ วงเงิน 26,522,498 บาท ระยะเวลา 12 เดือน หน,วยงาน
จํ า เป5 น ตองจั ด ทํ า สั ญ ญาก, อ หนี้ ผู ก พั น ขามปG ง บประมาณ เนื่ อ งจากทางโรงพยาบาลยาสู บ ไดรั บ อนุ มั ติ
งบประมาณสําหรับโครงการนี้เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2560 และมีระยะเวลายืนยันราคา 30 วัน หน,วยงาน
จึงมีความจําเป5นเร,งด,วนที่จะตองขออนุมัติเพื่อก,อหนี้ผูกพันขามปGงบประมาณสําหรับโครงการดังกล,าว
3. สัญญาที่อยู,ระหว,างการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง หรือพรอมจะดําเนินการจัดทําสัญญา
ก,อหนี้ผูกพันงบทําการขามปGงบประมาณ จํานวน 4 สัญญา จากหน,วยงานในสังกัดสายงานผูว,าการ จํานวน
2 สั ญ ญา สายงานรองผู ว, า การ (วิ ศ วกรรมและก, อ สราง) จํ า นวน 1 สั ญ ญา และสายงานรองผู ว, า การ
(เทคโนโลยีสารสนเทศ) จํานวน 1 สัญญา
ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการพัฒนาองคBกรไดประชุมครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม
2560 มีม ติเ ห็น ชอบการจัด ทํา สัญ ญาผูก พัน งบทํ า การขามปGง บประมาณของหน,ว ยงานต,า ง ๆ จํา นวน
8 สัญ ญา ตามที่เสนอ และมีขอเสนอแนะให กปน. เพิ่มเติมรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดทําสัญญาที่สามารถ
สิ้นสุดไดภายในปGงบประมาณ 2560 เพื่อนําเสนอต,อคณะกรรมการ กปน. ต,อไป
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อนุ มัติ ก ารจัด ทํ า สัญ ญาผูก พัน งบทํ า การขามปGง บประมาณที ่พ รอมดํ า เนิน การ จํ า นวน
5 สัญญา และใหสัตยาบันสําหรับสัญญาผูกพันงบทําการขามปGงบประมาณที่ไดลงนามไป
ก,อนหนาแลว จํานวน 3 สัญญา
เรื่องที่ 8 ขอความเห็นชอบยุทธศาสตร<การบริหารการประปานครหลวง ฉบับที่ 4 (2560 -2564)
(ฉบับสมบูรณ<)
กปน. ไดนําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อขอความเห็นชอบยุทธศาสตรBการบริหาร กปน.
ฉบับที่ 4 (2560 - 2564) (ฉบับสมบูรณB) โดยไดปรับปรุงตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ กปน. ในการ
ประชุมครั้งที่ 9/2559 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2559 พรอม ไดปรับปรุง/เพิ่มเติมรายละเอียดในส,วนของ
การดําเนินงานตามกรอบการประเมินตามเกณฑBรางวัลการบริหารสู,ความเป5นเลิศ (Thailand Quality Class:
TQC) ใหชัดเจนยิ่งขึ้น ทั้งนี้เพื่อใหยุทธศาสตรBการบริหาร กปน. ฉบับที่ 4 สามารถใชเป5นแนวทางในการ
ดําเนินงานและสื่อสารใหบุคลากรในองคBกรเขาใจ มองเห็นเป5นรูปธรรมดวยแนวทางเดียวกัน พรอมมีส,วนร,วม
ในการผลักดันองคBกรไปสู,ความสําเร็จตามวิสัยทัศนBที่ตั้งไว ซึ่งสามารถนําเสนอโดยสรุปได ดังนี้
ยุทธศาสตร<การบริหาร กปน. ฉบับที่ 4 (2560-2564)
วิสัยทัศนB พันธกิจ ค,านิยม ถือเป5นกรอบใหญ,และทิศทางขององคBกรในการพัฒนายุทธศาสตรB
และ กลยุทธBในการจัดทํายุทธศาสตรBการบริหาร กปน. ฉบับที่ 4 การกําหนดวิสัยทัศนB พันธกิจ ค,านิยม ของ
กปน. พิจารณาจากการวิเคราะหBสภาพแวดลอมองคBกร โดยระบุจุดแข็ง จุดอ,อน โอกาส และอุปสรรค ของ กปน.
รวมถึ งพิ จารณาถึ งการเปลี่ ยนแปลงที่ สํ าคั ญ (Key Changes) ความไดเปรี ยบเชิ งยุ ทธศาสตรB (Strategic
Advantages) ความทาทายเชิงยุทธศาสตรB (Strategic Challenges) และความสามารถพิเศษขององคBกร (Core
Competency) ซึ่งวิสัยทัศนB พันธกิจ ค,านิยม ของ กปน. ในยุทธศาสตรBการบริหาร กปน. ฉบับที่ 4 คือ
วิสัยทัศน<
“เป5นองคBกรสมรรถนะสูงที่ใหบริการงานประปา มีธรรมาภิบาล และไดมาตรฐานในระดับสากล”
พันธกิจ
1) สรางการเติบโตและความยั่งยืนขององคBกร
2) ดําเนินการตามแผนน้ําประปาปลอดภัยขององคBการอนามัยโลก ดวยการพัฒนาระบบ
น้ําดิบ - ผลิต – จ,ายใหมีเสถียรภาพ
3) พัฒนางานประปาอย,างมืออาชีพใหตอบสนองต,อความตองการของผูมีส,วนไดส,วนเสีย
4) ส,งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีใหประชาชนไดมีน้ําประปาใชถวนหนาทั่วไทย
ค.านิยม
“มุ,งมั่น พัฒนาตน พัฒนางาน บริการสังคม ดวยความโปร,งใส ใส.ใจคุณภาพ”
ยุทธศาสตรBการบริหาร กปน. ฉบับที่ 4 (2560 – 2564) มีความมุ,งมั่นในการยกระดับ
องคBกรสู,การเป5นองคBกรสมรรถนะสูง (High Performance Organization : HPO) ที่ไดรับการยอมรับในระดับ
สากลโดยมุ,งเนนการบริหารจัดการ ที่ยึดหลักธรรมาภิบาล ความรับผิดชอบต,อสังคม การพัฒนาสู,องคBกรแห,ง
การเรียนรูสรางนวัตกรรมงานประปามืออาชีพ การบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศทั่วทั้งองคBกรเพื่อกาวสู,
เป~าหมาย SMART MWA ตลอดจนถึงการใชเทคโนโลยีสมัยใหม,เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานตามแผน
น้ําประปาปลอดภัยและการใหบริการงานประปาถวนหนาทั่วไทย เพื่อทําให กปน. สามารถตอบสนองความ
ตองการของผูมีส,วนไดส,วนเสียทุกกลุ,มไดอย,างสมดุล และเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคBในการเป5นองคBกร HPO
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อย, า งเป5 น รูป ธรรม กปน. ได( กํา หนดเปL าหมายในการเข(า รั บการประเมิน ตามเกณฑ< ร างวั ลการบริหารสู.
ความเป%นเลิศ (Thailand Quality Class: TQC) และได(รับรางวัล ภายในป6 2564
จากวิสัยทัศนBของ กปน. ในยุทธศาสตรBการบริหาร กปน. ฉบับที่ 4 ตองการกาวสู,การ “เป5น
องคBกรสมรรถนะสูง ที่ใหบริการงานประปา มีธรรมาภิบาล และไดมาตรฐานในระดับสากล”1 จึงประยุกตBใช
เกณฑBรางวัลคุณภาพแห,งชาติซึ่งปรับมาจากเกณฑB MBNQA ซึ่งเป5นเกณฑBที่เป5นที่ยอมรับกันอย,างแพร,หลายใน
ระดับสากล เป5นเครื่องมือในการขับเคลื่อนองคBกรสู,ความเป5นเลิศ โดยไดอางอิงตัวชี้วัดขององคBกรที่ใหบริการ
งานประปาที่เป5น Best in Class ซึ่งเป5นที่ยอมรับในระดับสากล โดยรายละเอียดเป~าหมายวิสัยทัศนBของ กปน.
ดังแสดงในตารางดังต,อไปนี้
วิสัยทัศน<

1

ตัวชี้วัด

ค.าเปLาหมาย
ป6 2564

เป5นองคBกร
สมรรถนะสูง

HPO Standard

รางวัลการบริหารสู,ความ
เป5นเลิศ (TQC)

มากกว,า
350
คะแนน

เป5นองคBกรที่
ใหบริการงาน
ประปาตาม
มาตรฐาน
สากล

Water Quality

คุณภาพน้ํา ณ สถานที่ใช
น้ํา :
ค,าความขุ,น (Turbidity)

นอยกว,า
0.5 NTU2

Water
Distribution

อัตราน้ําสูญเสีย

เป5นองคBกรที่มี Corporate
ธรรมาภิบาล Governance

คะแนนคุณธรรมความ
โปร,งใส
- ดัชนีความโปร,งใส
- ดัชนีความพรอมรับผิด
- ดัชนีคุณธรรมในการ
บริการ
- ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรม
- ดัชนีคุณธรรมในการ
ทํางาน

เกณฑ< / ประเทศ
คู.เทียบ
เกณฑB TQC

PUB (Singapore)
Bureau of
Waterworks, Tokyo
(Japan)
เท,ากับ
PUB (Singapore)
รอยละ 19 Manila Water(East
Philippines)
SYABAS(Malaysia)
มากกว,า 90 เกณฑB ITA
คะแนน

เปLาหมาย /
ผลดําเนินงาน
ของคู.เทียบ
มากกว,า 350
คะแนน
0.19 NTU
0.0 NTU
รอยละ 4.8
รอยละ 11.0
รอยละ 31.3
มากกว,า 90
คะแนน

หมายเหตุ : 1.ตั ว ชี้ วั ด งานประปาในระดั บสากล อางอิ งจากกรณี ศึก ษาที่ เ ป5 น Best In Class ในต, างประเทศ และตั ว ชี้ วั ด แนะนํา The International
Benchmarking Net120.2221457\]\\]lpork for Water and Sanitary Utilities (IBNET) และตัวชี้วัดดานธรรมาภิบาลอางอิงจาก: Integrity and
Transparency Assessment (ITA)
2.ประเทศและผลการดํา เนิ น งานของคู, เ ที ยบในตารางที่ 2.2 อางอิ ง จากผลการดํา เนิ น งานของคู, เ ที ยบที่ มี ข อมู ล ล, า สุ ด (ปG 2559) และเป5 น คู, เ ที ยบที่มี
ผลการดํา เนิ น งานเป5 น เลิ ศ ในดานนั้ น ๆ (Best in Class)

1

2

วิสัยทัศนB พันธกิจ ค,านิยม จากการประชุมคณะกรรมการบริหารการประปานครหลวง ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2558
ผลสรุปจากการประชุมเพื่อหารือค,าเป~าหมายคุณภาพน้ํา ในวันที่ 27 มิถุนายน 2559
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และเพื่อใหการดําเนินงานขององคกรขับเคลื่อนสูเปาหมายวิสัยทัศน จึงกําหนดเปาหมายของพันธกิจ ของ กปน.
ตามนัยสําคัญของความหมายตามพันธกิจทั้ง 4 ดาน ดังขอมูลในตารางตอไปนี้
พันธกิจ

เปLาหมาย

1) สรางการ
เติบโตและ
ความยั่งยืนของ
องคBกร

การมุ,งผลลัพธBดาน
การมุ,งเนน
บุคลากร การนํา
องคBกรและการ
กํากับดูแลองคBกร
ดานการเงินและ
ตลาด

นัยสําคัญตาม
พันธกิจ
เศรษฐกิจ
(Economic)

ด(าน
Finance

HR

IT

KM/LO &
Innovation

Social
(สังคม)

Environment
(สิ่งแวดลอม)

CG & SR

Eco-Friendly

ตัวชี้วดั พันธกิจ
ตัวชี้วดั
อัตรากําไรสุทธิ
(Net Profit Margin)
อัตราผลตอบแทนจาก
สินทรัพยB (ROA)
อัตราส,วนค,าใชจ,ายใน
การดําเนินงานต,อรายได
ดําเนินงาน
ระดับความผูกพัน
โดยรวม
HR Productivity
(จํานวนผูใชน้ํา/บุคลากร
(พนักงานและลูกจาง)
จํานวนระบบงานที่
เชื่อมโยง
รอยละของระบบงานที่มี
ความสําคัญที่ไดรับ
มาตรฐาน ISO 27001 :
2013 (เช,น GIS WLMA)
รอยละของจํานวน
Explicit-K ที่บันทึกใน
ระบบสารสนเทศจัดการ
ความรูเปรียบเทียบกับ
จํานวนนักจัดการความรูใน
หน,วยงานที่เป5น Core และ
Supporting ที่สําคัญของ
กปน.
จํานวนวิจัยที่แลวเสร็จ
นําไปต,อยอดใชจริงหรือใช
ในรูปแบบอื่นๆ
คะแนนคุณธรรมและ
ความโปร,งใสของหน,วยงาน
ภาครัฐ
ดัชนีชี้วัดการดําเนินการ
อย,างยั่งยืน
ปริมาณการปล,อยก•าซ
คารBบอนไดออกไซดB
อัตราการใชไฟฟ~าที่ลดลง
(Consumption Rate)
ของอาคารที่ดําเนินการ
อนุรักษBพลังงานไฟฟ~า
ปริมาณน้ําใชต,อคนต,อเดือน

ค.าเปLาหมาย
รอยละ 30
รอยละ 4
รอยละ 40.5

ระดับ 4.5
448 : 1

10 ระบบ
(ค,าสะสม)
รอยละ 100

รอยละ 40
(ค,าสะสม)

ปGละอย,างนอย
1 เรื่อง
90 คะแนน
Tier 2

ลดลงจากปGก,อน
หนา
ลดลงจากปGก,อน
หนาไม,นอยกว,า
รอยละ 5
ลดลงจากปGก,อนหนา
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เปLาหมาย

2) ดําเนินการ
ตามแผน
น้ําประปา
ปลอดภัยของ
องคBการอนามัย
โลก ดวยการ
พัฒนาระบบน้ํา
ดิบ – ผลิต –
จ,ายใหมี
เสถียรภาพ

การมุ,งเนนผลลัพธB
ดานผลิตภัณฑB
กระบวนการ

นัยสําคัญตาม
พันธกิจ
น้ําประปาสะอาด
และปลอดภัย

ด(าน
Consumer
Confident
Water
Quality

เสถียรภาพระบบ
ประปา

Waterworks

Water
Supplies

3) พัฒนางาน
ประปาอย,างมือ
อาชีพให
ตอบสนองต,อ
ความตองการ
ของผูมีส,วนได
ส,วนเสีย
4) ส,งเสริม
คุณภาพชีวิตที่ดี
ใหประชาชนได
มีน้ําประปาใช
ถวนหนาทั่วไทย

3

การมุ,งเนนผลลัพธB
ดานลูกคา

การมุ,งเนนผลลัพธB
ดานลูกคา

การตอบสนองผูมี
ส,วนไดส,วนเสีย
อย,างสมดุล

Customer
Service

ตัวชี้วดั พันธกิจ
ตัวชี้วดั
รอยละความเชื่อมั่นใน
คุณภาพน้ําประปาดื่มได
คุณภาพน้ํา ณ สถานที่ใช
น้ํา3
Turbidity
pH Value
Escherichia coli
Residual Free
Chlorine
อัตราน้ําสูญเสีย
อัตราน้ําสูญเสียของท,อ
ใหม, ไม,รวม Apparent
Losses : AL
จํานวนชั่วโมงที่สามารถ
จ,ายน้ําประปาสํารองได
(Service Reservoir
Capacity)
ระยะเวลาในการแกไข
สถานการณBที่ส,งผลใหหยุด
จ,ายน้ํา (Supply
Interruption)
ระดับความพึงพอใจของ
ผูใชบริการในภาพรวม

ค.าเปLาหมาย
เพิ่มขึ้นจากปGก,อน
หนา

0.5 NTU
7.0-8.0 Units
0 cfu/100ml
ไม,นอยกว,า 0.2
mg/l
รอยละ 19
รอยละ 0

ไม,นอยกว,า 6
ชั่วโมง
ไม,เกิน 6 ชั่วโมง

ระดับ 4.8

Balanced
Stakeholder

ระดับความพึงพอใจของ
ผูมีส,วนไดส,วนเสีย (ไม,รวม
ผูใชน้ํา)

บริการที่
ครอบคลุม

Water
Distributions

รอยละของพื้นที่การ
ใหบริการ

ธุรกิจเสริมถวน
หนาทั่วไทย

Business
Expansion

จํานวนความร,วมมือใน
21 ความร,วมมือ
การพัฒนาระบบประปากับ (ค,าสะสม)
องคBกรปกครองส,วนทองถิ่น

กิจกรรมเชิงสังคม
ถวนหนาทั่วไทย

SR
Expansion

จํานวนชุมชน/โรงเรียนที่
มีการดําเนินงานพัฒนา
สังคมและชุมชนเชิงรุก

ตัวชี้วัดดานคุณภาพน้ําในระดับพันธกิจ คัดเลือกจากตัวชี้วัดที่บงบอกคุณภาพเชิงกายภาพ เคมี และแบคทีเรีย

เพิ่มขึ้นจากปGก,อน
หนา
รอยละ 100

100 ชุมชน/
โรงเรียน
(ค,าสะสม)
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ทั้งนี้ ยุทธศาสตรBการบริหาร กปน. ฉบับที่ 4 ไดจัดทําขึ้นผ,านเครื่องมือการวิเคราะหB TOWS
Matrix การวิเคราะหB EP Driver และการวิเคราะหBความเสี่ยง โดยเป5นยุทธศาสตรBในการขับเคลื่อนองคBกรจาก
สถานภาพปbจจุบันใหไปสู,เป~าหมายทิศทางองคBกรที่วางไว ประกอบดวย ยุทธศาสตรBทั้งสิ้น 4 ยุทธศาสตรB
(ซึ่งตอบสนองต,อพันธกิจและวิสัยทัศนB) และมีกลยุทธBรวมทั้งสิ้น 14 กลยุทธB มีรายละเอียด สรุปไดดังนี้
♦ ยุทธศาสตร<ด(านที่ 1: สร(างการเติบโตและความยั่งยืนขององค<กร
วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร : เพิ่ ม รายไดจากธุ ร กิ จ หลั ก และธุ ร กิ จ เสริ ม ใหมากยิ่ งขึ้ น
การบริหารจัดการใหเป5นที่ยอมรับในระดับสากล

และยกระดั บ

ประกอบดวย 8 กลยุทธB ดังนี้
กลยุทธBที่ 1.1 เพิ่มรายไดจากธุรกิจหลัก
กลยุทธBที่ 1.2 พัฒนาต,อยอดธุรกิจ
กลยุทธBที่ 1.3 สรางมูลค,าเพิ่มจากสินทรัพยB
กลยุทธBที่ 1.4 ยกระดับการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและกิจกรรมเชิงสังคม และเป5นมิตร
ต,อสิ่งแวดลอม (Corporate Governance & SR)
กลยุทธBที่ 1.5 เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการโดยการบูรณาการเทคโนโลยีและสารสนเทศ (SMART
IT & Technology)
กลยุทธBที่ 1.6 บริหารทรัพยากรบุคคล (HRM/HRD)
กลยุทธBที่ 1.7 เสริมสรางภาพลักษณBใหเป5นระดับสากล
กลยุทธBที่ 1.8 จัดการองคBความรูสู,ความเป5นมืออาชีพ (KM/LO) และส,งเสริมการวิจัยพัฒนา และโอกาส
ในการสรางนวัตกรรม
♦ ยุทธศาสตร<ด(านที่ 2 : ดําเนินการตามแผนน้ําประปาปลอดภัยและสร(างเสถียรภาพระบบน้ําดิบ–ผลิต–จ.าย
วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร : ปรั บปรุงคุ ณภาพน้ํ าประปาโดยเฉพาะดานความปลอดภั ย และยกระดั บ
เสถียรภาพน้ําดิบ-ผลิต-จ,ายใหดียิ่งขึ้น ประกอบดวย 3 กลยุทธB ดังนี้
กลยุทธBที่ 2.1 ดําเนินการตามแผนน้ําประปาปลอดภัย (Water Safety Plan)
กลยุทธBที่ 2.2 บริหารจัดการแหล,งน้ําดิบใหเพียงพอและมีคุณภาพ
กลยุทธBที่ 2.3 บริหารจัดการระบบการผลิต-จ,ายใหมีเสถียรภาพ
♦ ยุทธศาสตร<ด(านที่ 3: ตอบสนองความต(องการของผู(มีส.วนได(ส.วนเสีย
วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร : เพิ่มความพึงพอใจในการใหบริการลูกคาและผูมีส,วนไดส,วนเสีย
ประกอบดวย 2 กลยุทธB ดังนี้
กลยุทธBที่ 3.1 ส,งมอบผลิตภัณฑB/บริการใหตอบสนองความตองการของผูมีส,วนได ส,วนเสีย (Service
Excellence)
กลยุทธBที่ 3.2 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการลูกคาสัมพันธB (CRM)
♦ ยุทธศาสตร<ด(านที่ 4: ส.งเสริมให(ประชาชนได(มีน้ําประปาใช(ถ(วนหน(าทั่วไทย
วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร : เพิ่ มพื้ น ที่ การใหบริ ก ารงานประปาและการดํ า เนิ น กิ จ กรรมเชิ งสั งคมให
ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น
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ประกอบดวย 1 กลยุทธB ดังนี้
กลยุทธBที่ 4.1 ขยายการใหบริการงานประปาใหเขาถึงประชาชน (Service Coverage)
และจากยุทธศาสตรBการบริหาร กปน. ฉบับที่ 4 ที่ประกอบดวย 4 ยุทธศาสตรB และ 14 กลยุทธB นํามา
ถ,ายทอดสู,การปฏิบัติ เพื่อเป5นกระบวนการในการผลักดันการดําเนินการในระดับปฏิบัติงานใหบรรลุเป~าหมาย
โดยใชระบบ Balanced Scorecard ในการถ, า ยทอดยุ ท ธศาสตรB สู, ก ารกํ า หนดเป~ า ประสงคB ตั ว ชี้ วั ด
ค,าเป~าหมาย แผนงาน/โครงการ และผูรับผิดชอบ โดยแบ,งเป5นมิติ/มุมมองทั้งสิ้น 6 มิติ ไดแก,
o
o
o
o
o
o

มิติดานผูมีส,วนไดส,วนเสีย (Stakeholder Perspective)
มิติดานการเงิน (Financial Perspective)
มิติดานลูกคา (Customer Perspective)
มิติดานกระบวนการ (Internal Process Perspective)
มิติดานการเรียนรูและพัฒนาองคBกร (Learning and Growth Perspective)
มิติ ด านธรรมาภิ บาลและกิจ กรรมเชิ งสั งคม(Corporate Governance and
Responsibility Perspective)

Social

โดยอาศัยการขับเคลื่อนจากการดําเนินงานตามโครงการต,างๆ จํานวนทั้งสิ้น 72 โครงการ วงเงินงบประมาณ
รวมทั้ งสิ้ น 68,122.13 ลานบาท แบ, งเป5 น งบทํ า การ 2,286.99 ลานบาท และงบลงทุ น 65,835.15
ลานบาท ซึ่งจําแนกตามศูนยB EVM ไดดังนี้
ศูนย< EVM
ศูนย<ผลิตน้ํา
ศูนย<ส.งจ.ายน้ํา
ศูนย<บริการ
ศูนย<สนับสนุน
รวม

จํานวน
โครงการ
4
3
10
55
72

งบทําการ
(ล(านบาท)
86.49
498.50
1,130.00
572.00
2,286.99

ร(อยละ
3.78%
21.80%
49.41%
25.01%
100.00%

งบลงทุน
(ล(านบาท)
2,141.50
2,325.00
5,095.00
56,273.65
65,835.15

ร(อยละ
3.25%
3.53%
7.74%
85.48%
100.00%

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการพัฒนาองคBกร ไดประชุมครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม
2560 มีมติเห็นชอบยุทธศาสตรBการบริหารการประปานครหลวง ฉบับที่ 4 (2560-2564) (ฉบับสมบูรณB)
และมีขอเสนอแนะให กปน. ไปพิจารณาดําเนินการ ดังนี้
1. กปน. ควรพิจารณาตัวชี้วัดในระดับพันธกิจ ดานการสรางการเติบโตและความยั่งยืนของ
องคBกรที่สะทอนเรื่องการเติบโตอย,างยั่งยืน ใหครบถวนและเหมาะสมมากยิ่งขึ้น
2. กปน. ควรทบทวนพันธกิจขอที่ 4 “ส,งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีใหประชาชนไดมีน้ําประปาใช
ถวนหนาทั่วไทย” เนื่องจากพื้นที่ใหบริการของ กปน. คือ กรุงเทพฯ นนทบุรี และสมุทรปราการ ซึ่งอาจนําไปสู,
การกําหนดกลยุทธBที่คลาดเคลื่อนได
ในการพิจารณารายละเอียด คณะกรรมการ กปน. มีขอเสนอแนะให กปน. พิจารณาทบทวน
ความเหมาะสมในการกําหนดค,าเป~าหมายของตัวชี้วัดต,าง ๆ ในยุทธศาสตรBฯ และระยะเวลาดําเนินการใน
แผนปฏิบัติงาน โดยเฉพาะอย,างยิ่ง เป~าหมายอัตราน้ําสูญเสียและค,าความขุ,น ใหสอดคลองกับสถานการณB
ปbจจุบัน
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มติที่ประชุม

เห็ น ชอบในหลั ก การ และให กปน. รั บ ขอเสนอแนะของคณะกรรมการ กปน. และ
คณะอนุกรรมการพัฒนาองคBกรไปพิจารณาดําเนินการ
เรื่องที่ 9 ขอความเห็ น ชอบรายงานวิ เ คราะห< ก ารเงิ น และผลการดํ า เนิ น งานการติ ด ตามผลงาน
ค.ากําไรทางเศรษฐศาสตร< (EP) ระดับองค<กรและศูนย< EVM สําหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุด
วันที่ 31 มีนาคม 2560
กปน. ไดนําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบรายงานวิเคราะหB
การเงินและผลการดําเนินงานการติดตามผลงานค,ากําไรทางเศรษฐศาสตรB (EP) ระดับองคBกรและศูนยB EVM
สําหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560 โดยสรุป กปน. มีกําไรก,อนหักดอกเบี้ยและค,าเสื่อมราคา
(EBITDA) เท,ากับ 6,417.6 ลานบาท สูงกว,าเป~าหมาย 6.2 ลานบาท แต,ต่ํากว,าปGก,อน 161.1 ลานบาท และ
มีกําไรสุทธิเท,ากับ 4,006.5 ลานบาท สูงกว,าเป~าหมาย 104.2 ลานบาท และสูงกว,าปGก,อน 268.6 ลานบาท
ประกอบดวย
รายได(รวม เท,ากับ 9,792.0 ลานบาท สูงกว,าเป~าหมาย 67.7 ลานบาท แต,ต่ํากว,า
ปGก,อน 154.1 ลานบาท โดยมีรายไดค,าน้ําซึ่งเป5นรายไดหลักของ กปน. จํานวน 8,173.8 ลานบาท ต่ํากว,า
เป~าหมาย 45.3 ลานบาท และต่ํากว,าปGก,อน 21.8 ลานบาท เนื่องจากปริมาณน้ําขายต่ํากว,าเป~าหมายและ
ปGก,อน 3.5 และ 1.7 ลาน ลบ.ม. ตามลําดับ โดยมีปริมาณการใชน้ําเฉลี่ยต,อรายต่ํากว,าเป~าหมายและปGก,อน
ซึ่งลดลงต,อเนื่องจากปGก,อน เนื่องจากประชาชนใชน้ําอย,างประหยัดต,อเนื่องจากปGก,อนซึ่งเกิดปbญหาวิกฤตภัย
แลง ภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว ผูประกอบการลดกําลังการผลิต และบางส,วนยกเลิกกิจการ รวมถึงการผลิตน้ํา
ขึ้นใชเองเพิ่มขึ้นของนิคมอุตสาหกรรม
ค.าใช(จ.ายรวม เท,ากับ 5,785.5 ลานบาท ต่ํากว,าเป~าหมาย 36.5 ลานบาท และต่ํา
กว,าปGก,อน 422.7 ลานบาท โดยมีตนทุนค,าน้ําต,อหน,วยน้ําขาย เท,ากับ 7.93 บาท:ลบ.ม. ต่ํากว,าคาดการณB
0.01 บาท:ลบ.ม.

กําไรสุทธิ เท,ากับ 4,006.5 ลานบาท สูงกว,าเป~าหมาย 104.2 ลานบาท และสูงกว,า
ปGก,อน 268.6 ลานบาท โดยมีอัตราผลตอบแทนต,อรายไดดําเนินงาน (Net Profit Margin) เท,ากับรอยละ
41.64 สูงกว,าที่คาดการณBไว ซึ่งเท,ากับรอยละ 40.60 และสูงกว,าปGก,อน ซึ่งเท,ากับรอยละ 38.22
ฐานะการเงิน :
กปน. มี สิ น ทรั พยBร วม ณ 31 มี น าคม 2560 เท, า กับ 68,984.4 ลานบาท หนี้ สิ น รวม
11,765.1 ลานบาท และส,วนทุน 57,219.3 ลานบาท โดยมีอัตราส,วนหนี้สินรวมต,อส,วนทุน (D/E Ratio)
เท,ากับ 0.21 เท,า เท,ากับที่คาดการณBและเท,ากับปGก,อน และมีอัตราส,วนเงินทุนหมุนเวียน (Current Ratio)
เท,ากับ 3.56 เท,า ต่ํากว,าที่คาดการณBไว ซึ่งเท,ากับ 3.71 เท,า แต,สูงกว,าปGก,อน ซึ่งเท,ากับ 2.92 เท,า
ผลการดําเนินงานด(าน EVM :
กปน. มีกําไรสุทธิ จํานวน 4,006.5 ลานบาท เมื่อปรับปรุงรายการทางเศรษฐศาสตรB จะได
กําไรสุทธิจากการดําเนินงานหลังหักภาษี (NOPAT) จํานวน 3,170.3 ลานบาท สูงกว,าเป~าหมายและปGก,อน
เมื่อหักค,าใชจ,ายทุนทรัพยB (Capital Charge: CC) จํานวน 2,117.3 ลานบาท ส,งผลใหกําไรทางเศรษฐศาสตรB
(EP) มีค,าเท,ากับ 1,053.0 ลานบาท สูงกว,าเป~าหมาย 46.2 ลานบาท และสูงกว,าปGก,อน 438.2 ลานบาท
ประกอบดวย
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ศู น ยB บ ริ การ มี กําไรทางเศรษฐศาสตรB 3,098.0 ลานบาท ผลการดํ า เนิ น งานต่ํ า กว, า
เป~าหมาย 197.3 ลานบาท แต,ดีกว,าปGก,อน 1,251.3 ลานบาท
ศูนยBผลิตน้ํา มีกําไรทางเศรษฐศาสตรB ติดลบ 202.6 ลานบาท ผลการดําเนินงานดีกว,า
เป~าหมาย 40.4 ลานบาท แต,ต่ํากว,าปGก,อน 39.5 ลานบาท
ศูนยBส,งจ,ายน้ํา มีกําไรทางเศรษฐศาสตรB ติดลบ 896.9 ลานบาท ผลการดําเนินงานดีกว,า
เป~าหมาย 39.5 ลานบาท แต,ต่ํากว,าปGก,อน 596.3 ลานบาท
ศูนยBสนับสนุน มีกําไรทางเศรษฐศาสตรB ติดลบ 945.5 ลานบาท ผลการดําเนินงานดีกว,า
เป~าหมาย 163.6 ลานบาท แต,ต่ํากว,าปGก,อน 177.3 ลานบาท
การติดตามประเมินผล KPI ของศูนย< EVM:
ผลการประเมินตามค,าเกณฑBวัด สําหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560 ของ
แต,ละศูนยB EVM มีดังนี้
ศูนยBบริการ ไดคะแนน 3.4321
อยู,ระดับเกณฑB C+
ศูนยBผลิตน้ํา ไดคะแนน 4.6933
อยู,ระดับเกณฑB AศูนยBส,งจ,ายน้ํา ไดคะแนน 4.3603
อยู,ระดับเกณฑB B+
ศูนยBสนับสนุน ไดคะแนน 5.0000
อยู,ระดับเกณฑB A
ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการพัฒนาองคBกร ไดประชุมครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม
2560 มี ม ติ เ ห็ น ชอบรายงานวิ เ คราะหB ก ารเงิ น และผลการดํ า เนิ น งานการติ ด ตามผลงานค, า กํ า ไรทาง
เศรษฐศาสตรB (EP) ระดับองคBกร และศูนยB EVM สําหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560
มติที่ประชุม เห็นชอบตามเสนอ
เรื่องที่ 10 ขอความเห็นชอบแนวทางการปรับปรุงการดําเนินงานตามข(อสังเกตฯ จากการประเมินผล
การดําเนินงานของ กปน. ประจําป6งบประมาณ 2559
กปน. ไดนําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบแนวทางการปรับปรุงการ
ดําเนินงานตามขอสังเกตฯ จากการประเมินผลของ กปน. ปGงบประมาณ 2559 โดยกระทรวงการคลังไดมี
หนังสือที่ กค 0818.2/6220 ลง วันที่ 30 มีนาคม 2560 แจงผลการประเมินตามบันทึกขอตกลงการ
ประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ ประจําปG 2559 ของ กปน. พรอมขอสังเกตหรือประเด็นปbญหาที่ไดจาก
การประเมินผลฯ และความเห็นเพิ่มเติมของกระทรวงการคลัง โดยให กปน. นําเสนอแนวทางการปรับปรุงการ
ดําเนินงานตามขอสังเกตหรือประเด็นปbญหาที่ไดจากการประเมินผลฯ ที่ผ,านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
รัฐวิสาหกิจต,อสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ภายใน 60 วัน นับแต,วันที่ไดรับแจงผลการ
ประเมิน
ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการพัฒนาองคBกร ไดประชุมครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม
2560 มีมติเห็นชอบแนวทางการปรับปรุงการดําเนินงานตามขอสังเกตฯ จากการประเมินผลการดําเนินงาน
ของ กปน. ประจําปGงบประมาณ 2559 และมีขอเสนอแนะว,า หน,วยงานที่รับผิดชอบในแต,ละโครงการควร
ดําเนินงานตามแผน และตองมีการติดตาม ประเมินผลเป5นระยะ เพื่อปรับปรุงการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น
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ในการพิจารณารายละเอียด คณะกรรมการมีขอเสนอแนะดังนี้
1. ขอให กปน. พิจารณาทบทวนความเหมาะสมในการกําหนดเป~าหมายอัตราน้ําสูญเสีย
เพื่อใหองคBกรสามารถขับเคลื่อนไดจริง
2. กปน. ควรเร,งจัดทําแผนการสรางความมั่นคงในระบบน้ําดิบใหเป5นรูปธรรม เพื่อกําหนด
เป5นกรอบการดําเนินงานในโครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ครั้งที่ 10 ต,อไป
3. นอกเหนือจากการจัดทําฉลากประหยัดน้ําตามโครงการรณรงคBการใชน้ําอย,างรูคุณค,า
(Demand Side Management: DSM) แลว กปน. อาจพิจารณาแนวทางการใชอุปกรณBเสริมในการจัดการ
แรงดันน้ํา เช,น การติดตั้งเครื่องตั้งเวลาเป“ด-ป“ดน้ําสําหรับบานที่มีถังสํารองน้ํา (Tank) เพื่อใหมีแรงดันน้ําที่
เหมาะสมไปถึงปลายท,อในช,วงเวลาที่มีความตองการใชน้ําสูง (Peak) เป5นตน
มติที่ประชุม เห็ น ชอบตามเสนอ และให กปน. รั บ ขอเสนอแนะของคณะกรรมการ กปน. และ
คณะอนุกรรมการพัฒนาองคBกร ไปพิจารณาดําเนินการ
เรื่องที่ 11 ขอความเห็ น ชอบผลการทบทวนการระบุ และประเมิ น ความเสี่ ยงกลางป6 งบประมาณ
2560
กปน. ไดนําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบผลการทบทวนการระบุ
และประเมินความเสี่ยงกลางปGงบประมาณ 2560 สรุปไดดังนี้
ฝ•ายบริหารความเสี่ยงและคณะทํางานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในประจําสายงาน
ร,วมประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวน ระบุ และประเมินความเสี่ยงกลางปGงบประมาณ 2560 ของทุกสายงาน
เมื่อวันที่ 13 และ 17 มีนาคม 2560 โดยนําผลการระบุ และประเมินความเสี่ยงของคณะทํางานฯ เป5นขอมูล
เบื้องตนใหผูว,าการและผูบริหารระดับผูช,วยผูว,าการและเทียบเท,าขึ้นไปพิจารณาทบทวน เมื่อวันที่ 30 มีนาคม
2560 สรุปผลไดดังนี้
ผลการทบทวนความเสี่ยงกลางป6งบประมาณ 2560
ระดับ
ความ
เสี่ยง

ต(นป6

กลางป6

เพิ่ม

รวม

สูงมาก

3

3

-

3

สูง

จํานวนสาเหตุความเสี่ยง

7

6

1*

7

หมายเหตุ

- ระดับความเสี่ยงลดลงจากระดับสูงเป5นต่ํา 1 สาเหตุ
ความเสี่ยง (แผนความปลอดภัยและความพรอมใชงาน
ของระบบสารสนเทศ จากสาเหตุความเสี่ยง สถานที่ตั้ง
Backup Site อาจไม,ปลอดภัย)
* เพิ่ ม ความเสี่ ย งระดั บ สู ง 1 สาเหตุ ค วามเสี่ ย ง
(ไม, สามารถตรวจพบจุ ด รั่ ว ไหลในระบบท, อไดอย, า งมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ จากสาเหตุ ค วามเสี่ ย ง โครงสราง
หน,วยงานและอัตรากําลังไม,เหมาะสมในการจัดการน้ํา
สูญเสีย)
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ระดับ
ความ
เสี่ยง

ปาน
กลาง

จํานวนสาเหตุความเสี่ยง
ต(นป6

9

กลางป6

8

เพิ่ม

-

รวม

หมายเหตุ

8

- ระดับความเสี่ยงลดลงจากระดับปานกลางเป5นต่ํา 1
สาเหตุความเสี่ยง (แผนการเตรียมพรอมรับผลกระทบ
จากระบบไฟฟ~าของโรงงานผลิตน้ํามหาสวัสดิ์ขัดของ
จากสาเหตุความเสี่ยง แหล,งจ,ายไฟฟ~าภายนอก (กฟน.)
ขัดของบ,อยครั้ง
**เพิ่มความเสี่ยงระดับต่ํา 1 สาเหตุความเสี่ยง (การ
ป~ อ งกั น ท, อ แตกรั่ ว และกา รระบุ จุ ด รั่ ว อา จไ ม, มี
ประสิ ท ธิ ภ าพเพี ย งพอ จากสาเหตุ ค วามเสี่ ย ง ไม, มี
ระบบงานและอุปกรณBสําหรับเฝ~าระวังและสํารวจหา
การรั่วไหลในท,อประธานและอุโมงคB)

ต่ํา

15

17

1**

18

รวม

34

34

2

36

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ไดประชุมครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2560
มีมติเห็นชอบตามเสนอ
มติที่ประชุม เห็นชอบตามเสนอ
เรื่องที่ 12 รายงานการติดตามการดําเนินงานตามนโยบาย/มติคณะกรรมการ กปน.
กปน. ไดนําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบการติดตามการดําเนินงานตามนโยบาย/
มติคณะกรรมการ กปน. สิ้นสุดเดือนเมษายน 2560 ดังนี้
1. การดําเนินงานโครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ครั้งที่ 9
2. การเบิกจ,ายงบลงทุน ประจําปGงบประมาณ 2560
3. รายงานความกาวหนาโครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก
4. การศึกษาความเหมาะสมเบื้องตนในการกําหนดจุดรั บน้ําดิบและแนวการวางท, อ
ส,งน้ําดิบบริเวณคุงบางไทร (บริเวณจุดบรรจบแม,น้ํานอยและแม,น้ําเจาพระยา)
5. การพัฒนาโรงกรองน้ําหนองจอก (เดิม) เพื่อเป5นแหล,งสํารองน้ําของ กปน.
ทั้ ง นี้ คณะอนุ ก รรมการติ ด ตามการดํ า เนิ น งานตามนโยบาย ไดประชุ ม ครั้ ง ที่ 5/2560
เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2560 แลวมีมติรับทราบ และใหขอเสนอแนะดังนี้
1) ขอให กปน. พิจารณายกเลิกรายการงบลงทุนที่คางดําเนินงานก,อนปGงบประมาณ 2558
โดยระบุสาเหตุของปbญหาที่ล,าชา เพื่อใหงานส,วนที่เหลือสามารถเบิกจ,ายไดตามแผนงานที่กําหนด หาก
หน,วยงานยังมีความจําเป5นที่จะดําเนินงานเดิมที่ยกเลิก ขอใหเสนอเพื่อจัดตั้งงบประมาณใหม,ในปGงบประมาณ
ถัดไป
2) ขอให กปน. เตรี ย มแผนการตั้ งงบลงทุ นล, ว งหนาสํ า หรับ งบประมาณปG 2561 โดย
กําหนดเป5นแผนดําเนิน งาน เพื่ อใหสามารถดํ าเนินการไดทัน ทีเมื่อเริ่มปGงบประมาณใหม, โดยอาจวางแผน
ล,วงหนา 2 ปG
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3) ขอให กปน. รายงานผลการดําเนินงานโครงการก,อสรางเสริมแนวคันคลองป~องกันตลอด
แนวคลองประปาเป5นการถาวร ตามที่อนุกรรมการฯ ไดยุติการติดตามดําเนินงานตั้งแต,เดือนกันยายน 2559
เพื่อใหทราบความกาวหนาการดําเนินงานในปbจจุบัน
มติที่ประชุม

รับทราบและใหรับขอเสนอแนะของคณะกรรมการ กปน. และคณะอนุกรรมการติดตามฯ
ไปพิจารณาดําเนินการต,อไป

เรื่องที่ 13 รับทราบรายงานผลการเบิกจ.ายงบลงทุน ประจําป6งบประมาณ 2560 รายไตรมาสและ
สะสม 7 เดือน (ตุลาคม 2559 – เมษายน 2560)
กปน. ไดนําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบรายงานผลการเบิกจ,ายงบลงทุนประจําปG
งบประมาณ 2560 รายไตรมาส และสะสม 7 เดือน (ตุลาคม 2559 – เมษายน 2560) สิ้นสุดวันที่ 30
เมษายน 2560 โดยสามารถเบิกจ,ายได จํานวน 2,008.3 ลานบาท คิดเป5น 42.7 % ของวงเงินอนุมัติ
เบิกจ,ายทั้งปG (ปGงบประมาณ 2559 เบิกจ,ายได 40.4 %) รายละเอียดดังนี้
รายงานผลการเบิกจ.ายงบลงทุนสะสม 7 เดือน (ตั้งแต.เดือน ต.ค.59 – เม.ย.60)
สิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2560
หน,วย : ลานบาท
ต.ค.59 – เม.ย.60
วงเงินเบิกจ.าย
รายการ
ทั้งป6
แผนจ.าย
จ.ายจริง
%
% เบิกจ.ายทั้งป6
งบลงทุนปกติ
4,115.1 1,373.3
1,726.1 125.7
41.9
งบลงทุนโครงการ
589.8
306.0
282.2
92.2
47.8
รวมทั้งสิ้น
4,704.9 1,679.3
2,008.3 119.6
42.7
ผลการเบิกจ,ายงบลงทุน เบิกจ,ายไดสูงกว,าแผน 329.0 ลานบาท คิดเป5น 19.6 % ของแผน
จ,ายสะสม ประกอบดวย การเบิกจ,ายงบลงทุนปกติสูงกว,าแผนจ,าย 25.7 % และการเบิกจ,ายงบลงทุน
โครงการต่ํากว,าแผนจ,าย 7.8 % โดยมีรายการที่จ,ายต่ํากว,าแผนจ,ายดังนี้
- แผนงานบริการ จ,ายต่ํากว,าแผนจ,าย 63.1 ลานบาท
- งานขยายเขตจําหน.ายน้ําเพื่อบริการให(เต็มพื้นที่ทั่วชุมชนเมือง จ,ายต่ํากว,าแผนจ,าย
5.7 ลานบาท
-

งานปรับปรุงท.อเพื่อลดน้ําสูญเสียเร.งด.วน จ,ายต่ํากว,าแผนจ,าย 13.0 ลานบาท
งานในความรับผิดชอบของ ฝจพ. จ,ายต่ํากว,าแผนจ,าย 4.0 ลานบาท
แผนงานคอมพิวเตอร< จ,ายต่ํากว,าแผนจ,าย 9.7 ลานบาท
โครงการฯ 7 จ,ายต่ํากว,าแผนจ,าย 16.4 ลานบาท
โครงการฯ 8 จ,ายต่ํากว,าแผนจ,าย 8.1 ลานบาท
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รายงานผลการเบิกจ.ายงบลงทุนรายไตรมาส
สิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2560
หน,วย : ลานบาท
รายการ

วงเงิน
อนุมตั ิ
เบิกจ.าย
ทั้งป6

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส
4

จ.าย
แผน
จ.าย
แผน
แผน
จริง
%
จ.ายจริง
%
% แผนจ.าย
จ.าย
จริง
จ.าย
จ.าย (เม.ย.
60)
4,115.1 402.2 509.8 126.8 737.2 937.0 127.1 708.0 279.3 39.4 2,267.7

งบลงทุนปกติ
งบลงทุน
589.8 109.9 128.9 117.3 164.3 127.1 77.4 100.5 26.2 26.1 215.1
โครงการ
รวมทั้งสิน้
4,704.9 512.1 638.7 124.7 901.5 1,064.1 118.0 808.5 305.5 37.8 2,482.8
ปรับปรุงวงเงินอนุมตั ิเบิกจ.าย
ตาม ข(อตกลงวัดผลการ
512.1 638.7 100.0 774.9 1,064.1 100.0 519.3 305.5 58.8 2,482.8
ดําเนินงาน

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการพัฒนาองคBกร ไดประชุมครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม
2560 มีมติเห็นชอบรายงานผลการเบิกจ,ายงบลงทุนประจําปGงบประมาณ 2560 รายไตรมาสและสะสม 7
เดือน (ตุลาคม 2559 – เมษายน 2560)
มติที่ประชุม

รับทราบ

เรื่องที่ 14 รับทราบรายงานความก(าวหน(าการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานงวด 6 เดือน ป6งบประมาณ
2560 (ตุลาคม 2559 – มีนาคม 2560)
กปน. ไดนําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบรายงานความกาวหนาการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติงาน งวด 6 เดือน ปGงบประมาณ 2560 (ตุลาคม 2559 – มีนาคม 2560) ดังนี้
แผนปฏิบัติงาน ปGงบประมาณ 2560 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1) เป5นปGแรกของการดําเนินงาน
ภายใตยุทธศาสตรBการบริหาร กปน. ฉบับที่ 4 (2560 - 2564) ซึ่งไดมีการถ,ายทอดยุทธศาสตรB/กลยุทธBสู,การ
ปฏิบัติในมิติที่เกี่ยวของ และคณะกรรมการ กปน. ไดมีมติเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 9/2559 เมื่อวันที่ 27
กันยายน 2559 ซึ่งแผนปฏิบัติงานดังกล,าว ประกอบดวยโครงการ/แผนงานทั้งสิ้น จํานวน 70 โครงการ และ
แผนปรับปรุงองคBกร (OFIs Roadmap) ตามระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (SEPA) จํานวน 1 แผน
โครงการ/แผนงานส,วนใหญ,ดําเนินกิจกรรมไดเป5นไปตามเป~าหมายของแผนงาน สรุปผลการ
ดําเนินงานในแต,ละดานไดดังนี้
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มิติ
1. ด(านผู(มีส.วนได(ส.วนเสีย
2. ด(านการเงิน
3. ด(านลูกค(า
4. ด(านกระบวนการภายใน
5. ด(านการเรียนรู(และพัฒนา
องค<กร
6. ด(านธรรมาภิบาลและ
กิจกรรมเชิงสังคม
รวม

โครงการ/แผนงาน
จํานวน จํานวน
โครงการ ตัวชี้วัด
1
2
5
8
2
8
24
105
30
45

ผลการดําเนินงาน 6 เดือน
โครงการที่ได( การบรรลุตัวชี้วัดเทียบกับเปLาหมาย
ตามเปLาหมาย แล(วเสร็จ อยู.ระหว.างดําเนินการ
1
2
5
8
1
8
24
3
102
30
4
41

7

34

7

8

26

69

202

68

15

187

รวมทั้งผลการดําเนินงานตามแผนปรับปรุงองคBกร (OFIs Roadmap) ตามระบบประเมิน
คุณภาพรัฐวิสาหกิจ (SEPA) สามารถดําเนินการเป5นไปตามแผนงาน
ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการพัฒนาองคBกร ไดประชุมครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม
2560 มี มติ รั บทราบรายงานความกาวหนาการดําเนิ นงานตามแผนปฏิ บั ติ งาน งวด 6 เดื อน ปG งบประมาณ
2560 (ตุลาคม 2559 – มีนาคม 2560)
มติที่ประชุม

รับทราบ

เรื่องที่ 15 รั บ ทราบรายงานผลการดํ า เนิ น งานตามระบบประเมิ น ผลการดํ า เนิ น งานรั ฐ วิ ส าหกิ จ
งวด 6 เดือน ป6งบประมาณ 2560 (ตุลาคม 2559 – มีนาคม 2560)
กปน. ไดนําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบรายงานผลการดําเนินงานตามระบบ
ประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ งวด 6 เดือน ปGงบประมาณ 2560 (ตุลาคม 2559 - มีนาคม 2560)
โดยมีผลประเมินการดําเนินงานที่สามารถประเมินตามเกณฑBวัดฯ ที่กําหนดไดรอยละ 32.0 เทียบเป5นระดับ
ประเมิน 4.0265 ซึ่งมีรายละเอียดผลงานในแต,ละกลุ,มตามระบบ SEPA ดังนี้
1. ผลการประเมินกระบวนการ หมวด 1-6 น้ําหนักรอยละ 50 ซึ่งจะตรวจประเมินผล
โดย สคร. ในช,วงสิ้นปGงบประมาณ
2. ผลลัพธ<หมวด 7 น้ําหนักรอยละ 50 แบ,งออกเป5น 6 หมวดย,อย คือ ผลลัพธBขอ 7.1 7.6 ดังนี้
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ผลงาน
(เกรด)

เกณฑ<วัด
• ผลลัพธBขอ 7.1 ดานผลิตภัณฑBและบริการ
- คุณภาพน้ําประปา
o กายภาพ และ เคมี
o แบคทีเรีย
- การบริหารจัดการแรงดันน้ํา
• ผลลัพธBขอ 7.2 ดานการมุ,งเนนลูกคา
• ผลลัพธBขอ 7.3 ดานการเงินและตลาด
- EBITDA Margin
- ความสามารถในการบริหารแผนลงทุน
o การเบิกจ,ายที่เกิดขึ้นจริงในช,วงปG
o ความสามารถในการเบิกจ,ายตามแผน
• ผลลัพธBขอ 7.4 ดานการมุ,งเนนบุคลากร
• ผลลัพธBขอ 7.5 ดานประสิทธิผลของกระบวนการ
- การบริหารจัดการอัตราน้ําสูญเสีย
o อัตราน้ําสูญเสียภาพรวม
o อัตราน้ําสูญเสีย Normal Zone
o อัตราน้ําสูญเสีย Red Zone
- การหยุดการสูบจ,ายน้ํา
• ผลลัพธBขอ 7.6 ดานการนําองคBกร
- การส,งขอมูลเขาระบบ GFMIS – SOE
- การบริหารจัดการใชน้ําอย,างรูคุณค,า (DSM)
- การกํากับดูแลกิจการที่ดีและป~องปรามการทุจริตคอรBรัปชัน

A
A
Aประเมินผล ณ สิ้นปGงบประมาณ 2560
A
A
ประเมินผล ณ สิ้นไตรมาส
ประเมินผล ณ สิ้นปGงบประมาณ

E
E
E
A
ประเมินผล ณ สิ้นปGงบประมาณ
ประเมินผล ณ สิ้นปGงบประมาณ
ประเมินผล ณ สิ้นปGงบประมาณ

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการพัฒนาองคBกร ไดประชุมครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม
2560 มีมติรับทราบรายงานผลการดําเนินงานตามระบบประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ งวด 6 เดือน
ปGงบประมาณ 2560 (ตุลาคม 2559 - มีนาคม 2560) และใหรับขอเสนอแนะของคณะอนุกรรมการพัฒนา
องคBกรไปพิจารณาดําเนินการ ดังนี้ ตัวชี้วัดที่คาดว,า ณ สิ้นปGงบประมาณจะมีผลงานไม,เป5นไปตามเป~าหมาย
หน,วยงานที่รับผิดชอบควรมีแผนงานหรือแนวทางปรับปรุงกระบวนการทํางาน เพื่อใหการดําเนินงานบรรลุผล
สัมฤทธิ์และเป5นไปตามเป~าหมาย
มติที่ประชุม
เรื่องที่

รั บ ทราบ และให กปน. รั บ ขอสั ง เกตของคณะอนุ ก รรมการพั ฒนาองคB กร ไปพิ จ ารณา
ดําเนินการ

16 รับทราบผลการดําเนินการของคณะกรรมการตรวจสอบของ กปน.

กปน. ไดนํา เสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบผลการดํา เนินการของคณะกรรมการ
ตรวจสอบของ กปน. ที่ไดประชุมครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2560 มีมติรับทราบ รายงานการ
บริหารความเสี่ยงองคBกร ปGงบประมาณ 2560 ดังนี้
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1. การปรับแผนบริหารความเสี่ยง ปGงบประมาณ 2560 จํานวน 2 แผน ไดแก,
1.1 การปรั บ ปรุ งประสิ ทธิ ภ าพงานลดน้ํ า สู ญ เสี ย คณะทํ า งานบริ ห ารความเสี่ ย งและ
ควบคุมภายในประจําสายงานบริการ ไดปรับแผนบริหารความเสี่ยง เรื่อง การปรับปรุงประสิทธิภาพงานลดน้ํา
สูญเสีย โดย ฝ•ายบริหารจัดการน้ําสูญเสีย (ฝจส.) ระบุเสนทางและระยะเวลาดําเนินการของแต,ละเสนทางให
ชัดเจน ในกรณีความยาวท,อที่ไม,สามารถปรับปรุงได และสํานักงานประปาสาขาเป5นผูรับผิดชอบหลักร,วมกับ
ฝจส.
1.2 การเร, งรั ด การเบิ กจ,า ยงบลงทุ น จากการทบทวนความเสี่ ย งกลางปG 2560 ของ
คณะทํางานสายงานการเงิน เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2560 โดยเพิ่ม 3 กิจกรรม (กิจกรรมที่ 5-7) ในแผนการ
เร,งรัดการเบิกจ,ายงบลงทุน
2. รายงานความคืบ หนาผลการดํา เนิน งานตามแผนบริห ารความเสี ่ย ง ปGง บประมาณ
2560 ไตรมาสที่ 2 (เดือนตุลาคม 2559 - มีนาคม 2560) รวมทั้งสิ้น 11 แผน สรุปไดดังนี้
- ผลงานดีกว,าระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได จํานวน 1 แผน คือ การเร,งรัดการเบิกจ,าย
งบลงทุน (การเบิกจ,ายงบลงทุนสะสม ณ 31 มีนาคม 2560 เท,ากับรอยละ 120.50)
- ผลงานอยู,ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได จํานวน 9 แผน
- ผลงานอยู,ในระดับเกินกว,าความเสี่ยงที่ยอมรับได จํานวน 1 แผน คือ แผนการจัดการ
ระบบไฟฟ~าของอาคารสํานักงานใหญ, ที่ล,าชากว,าแผนฯ เนื่องจากมีการปรับรายการกําหนดขอบเขตของงาน
(TOR)
มติที่ประชุม

รับทราบ

เรื่องที่ 17 รับทราบผลการดําเนินงานของคณะกรรมการกิจการสัมพันธ<ใน กปน.
กปน. ไดนําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบผลการดําเนินงานของคณะกรรมการกิจการ
สัมพันธBใน กปน. ที่ไดประชุมครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 ซึ่งมีมติในเรื่องต,าง ๆ ดังนี้
1. รับ ทราบ หลัก เกณฑBแ ละแนวปฏิบัติเ กี่ย วกับ ความขัด แยงทางผลประโยชนB ตามที่
ฝ•ายธรรมาภิบาลเสนอ
2. รับทราบ ผลการพิจารณาของคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธB (ครรส.) เรื่องการ
ปรับปรุงสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลในส,วนของอัตราค,าหอง และค,าอาหารของผูปฏิบัติงานและ
บุคคลในครอบครัว โดยในการประชุม ครรส. ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2560 มีมติใหส,งคืนเรื่อง
ที่รั ฐ วิ ส าหกิ จ ขอปรับ ปรุ งสภาพการจางที่ เ กี่ ยวกั บ การเงิ น เพื่ อดํ า เนิ น การใหเป5น ไปตามหลั กเกณฑB ของมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2560 ซึ่งใหกระทรวงการคลังกําหนดหลักเกณฑBเพื่อใชในการพิจารณา
กําหนดค,าตอบแทน ระบบแรงจูงใจ และสวัสดิการต,าง ๆ ของรัฐวิสาหกิจในภาพรวม
3. รับทราบ ผลการหารือกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2559 ในส,วนของค,าล,วงเวลาและเงินเพิ่มพิเศษสําหรับผูปฏิบัติงานเป5นกะ
โดยกรมสวั ส ดิ การและคุ มครองแรงงานไดมี ห นั ง สื อที่ รง 0510/3118 ลงวั น ที่ 5
พฤษภาคม 2560 ตอบขอหารือว,า มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2559 เป5นการปรับค,าจาง มิได
รวมถึงเงิน อื่ นใด แต, ค,าจางจะเป5 น ฐานในการคํ า นวณเงิ น อื่น ใดหรื อไม, นั้ น เงิน อื่ นใดนั้ นจะตองไดรั บความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธBและคณะรัฐมนตรี เวนแต,เงินอื่นใดนั้นจะมีอยู,ก,อน
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พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธB พ.ศ. 2543 มีผลบังคับใช ซึ่งค,าล,วงเวลาและเงินเพิ่มพิเศษสําหรับ
ผูปฏิบัติงานเป5นกะของ กปน. เป5นเงินที่ใชค,าจางเป5นฐานในการคํานวณ และเป5นเงินที่ กปน. จ,ายใหพนักงาน
มาก,อน พ.ร.บ. แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธB พ.ศ. 2543 กปน. จึงสามารถจ,ายค,าล,วงเวลาและเงินเพิ่มพิเศษ
สําหรับผู ปฏิบั ติงานเป5 นกะ สํา หรับ ส,วนที่ปรั บเงิ นเดื อนเพิ่ม 0.5 ขั้น ได ซึ่ง กปน. จะดํ าเนิ นการนํา เสนอ
คณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาตามขั้นตอนต,อไป
4. รับทราบ ความคืบหนาการขอปรับขยายเพดานอัตราเงินเดือนขั้นสูงสุดของ กปน. โดย
ขณะนี้ กปน. ไดดําเนินการประมวลเรื่องเสนอกระทรวงมหาดไทยแลว เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2560
5. รับทราบ การเปลี่ย นแปลงกํา หนดการโครงการอบรมสั มมนาพัฒ นาทั กษะ ความรู
เกี่ยวกับการบริหารจัดการแรงงานสัมพันธBสําหรับคณะกรรมการกิจการสัมพันธBใน กปน. จากเดิมระหว,างวันที่
25 - 27 พฤษภาคม 2560 เป5นระหว,างวันที่ 15 - 17 มิถุนายน 2560
6. รับทราบ กําหนดการประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธBฯ ครั้งที่ 6/2560 ในวันจันทรBที่
12 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ หองประชุม 606 ชั้น 6 อาคารสํานักงานใหญ, กปน.
มติที่ประชุม

รับทราบ

เรื่องที่ 18 รับทราบผลการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการบริหารจัดการน้ําสูญเสียและแรงดันน้ํา
ประจําเดือนพฤษภาคม 2560
กปน. ไดนําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการ
บริหารจัดการน้ําสูญเสียและแรงดันน้ํา ประจําเดือนพฤษภาคม 2560 ที่ไดประชุมครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 9
พฤษภาคม 2560 สรุปไดดังนี้
1. มีมติรับทราบ ผลการดําเนินงานของ กปน. สิ้นสุด ณ เดือนเมษายน 2560 ดังนี้
1.1 อัตราน้ําสูญเสียในภาพรวมของ กปน. ดําเนินการได รอยละ 30.20 ทําใหค,าเฉลี่ย
สะสมนับจากเดือนตุลาคม 2559 ถึง ณ สิ้นเดือนเมษายน 2560 อยู,ที่ 30.97% โดยมีแนวโนมอัตราน้ํา
สู ญ เสี ย ลดลงเล็ ก นอยต, อ เนื่ อ ง คาดการณB ว, า ไม, ส ามารถลดลงตามเป~ า หมายในเดื อ นกั น ยายน 2560
(26.40%) ได ทั้งนี้มีขอสังเกตว,าทุกพื้นที่บริการมีสาขาที่มีอัตราน้ําสูญเสียสูงขึ้น และผลงานการสํารวจและ
ซ,อมจุดรั่วท,อจ,ายน้ําลดลงในเดือนมีนาคม ถึง เมษายน 2560 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
พื้นที่

อัตราน้ําสูญเสียสะสม เม.ย. 60
(ร(อยละ)

น้ําผลิตจ.ายสะสมเฉลี่ยต.อวัน
(ล(าน ลบ.ม./วัน)

น้ําจําหน.ายสะสมเฉลี่ยต.อวัน
(ล(าน ลบ.ม./วัน)

ค.าจริง

แผน

ค.าจริง

แผน

ค.าจริง

แผน

บริการ 1

30.70

27.96

1.34

1.28

0.93

0.92

บริการ 2

29.43

26.08

1.28

1.25

0.91

0.92

บริการ 3

23.32

19.03

0.98

0.91

0.75

0.74

บริการ 4

39.52

37.61

1.35

1.32

0.82

0.82

บริการ 5

28.15

26.65

0.61

0.60

0.44

0.44

กปน.

30.97

28.20

5.55

5.36

3.83

3.85
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การบริหารจัดการน้ําสูญเสียพื้นที่ DMA ตามสถานะของ Water Balance ดังนี้
พื้นที่

DMA
ทั้งหมด

WL<20

WL 20-30

WL 30-40

WL >40

บริการ 1

191

54

66

50

46

44

37

43

42

บริการ 2

227

98

103

71

62

35

36

23

26

บริการ 3

168

83

90

47

41

32

26

6

11

บริการ 4

227

19

21

27

38

48

53

133

115

บริการ 5

149

36

36

41

32

29

41

43

40

กปน.

962

290

316

236

219

188

193

248

234

ก.ย.-59 เม.ย.-60 ก.ย.-59 เม.ย.-60 ก.ย.-59 เม.ย.-60 ก.ย.-59 เม.ย.-60

1.2 การบริหารจัดการแรงดันน้ําสะสมเฉลี่ยจากจุดวัดแรงดันน้ําบนท,อประธานอางอิง 28
จุด ดําเนินการได 9.62 เมตร มีแนวโนมที่จะบรรลุเกณฑBชี้วัดของปGงบประมาณ 2560 ที่ 10.01 เมตร
สําหรับแรงดันน้ําเฉลี่ยจากจุดวัดบนท,อประธาน 220 จุด ประจําเดือนเมษายน 2560 อยู,ที่ 10.72 เมตร
1.3 การจั ด เตรี ย มขอมู ล เพื่ อปรั บ เปลี่ ย นเกณฑB วั ด ประสิ ทธิ ภ าพ การบริ ห ารจั ด การ
แรงดันน้ํา โดยใชขอมูลจุดวัดแรงดันอางอิงจํานวน 180 จุด แทนจุดวัดบนท,อประธาน 28 จุด ของ IRDP เดิม
1.4 แนวทางการปรับปรุงท,อประธานที่มีขนาดไม,เหมาะสม อาจจะตองมีการจางบริษัท
ที่ปรึกษาดําเนินการออกแบบ เนื่องจากมีขอจํากัดดานอัตรากําลัง และแต,ละเสนทางมีปริมาณงานมากกว,า
ที่คาดไว โดยจะจัดทํารายละเอียดพรอมเหตุผลความจําเป5นนําเสนอเป5นวาระพิจารณาในครั้งต,อไป ในกรณี
ที่ประสงคBจะใหคณะกรรมการ กปน. ใหความเห็นชอบ
1.5 ผลการจัดทํากิจกรรมและประเมินอัตราน้ําสูญเสียในท,อประธาน 2 เสนทางดวย
การทํา Step-testing ซึ่งมีขอแตกต,างที่ควรทําการวิเคราะหBเพิ่มเติม ประกอบดวย
(1) เสนทางถนนพระราม 2 จากคลองบางขุนเทียน ถึง คลองดาวคะนอง ถ.จอมทอง
เป5นท,อขนาด 1,200 มิลลิเมตร ความยาว 4 กิโลเมตร มีตัวเลขการวัดปริมาณน้ําจากเครื่องวัดแตกต,างกัน
155 ลูกบาศกBเมตร/ชั่วโมง
(2) เสนทางถนนพระราม 2 จากคลองบางมด ถึ ง คลองสนามชั ย เป5 น ท,อขนาด
1,200 มิลลิเมตร ความยาว 2.2 กิโลเมตร มีปริมาณน้ําตนทางและปลายทางที่วัดไดจากเครื่องวัดไม,แตกต,างกัน
2. คณะอนุกรรมการฯ มีขอเสนอแนะให กปน. ดําเนินการ ดังนี้
2.1 เร,งรัดการดําเนินงานตามของแผนบริหารจัดการน้ําสูญเสียและการบริหารจัดการ
แรงดันน้ําปG 2560 – 2564 ในกิจกรรมที่ยังไม,มีการดําเนินการที่ชัดเจน ไดแก,
(1) การดําเนินงานสอบเทียบเครื่องวัดปริมาณน้ําหลัก (รวมการประเมินอัตราน้ํา
สูญเสียในเสนท,อประธานดวย) ใหมีกรอบของงานที่ชัดเจนและมีวิธีดําเนินการเป5นที่ยอมรับจากทุกฝ•าย
(2) การจางลดน้ําสูญเสียแบบโซน
(3) การปรับปรุงท,อประปาที่เสื่อมสภาพที่มีผลงานสะสมในช,วง 5 ปGที่ผ,านมาต่ํากว,า
ปริมาณที่เหมาะสม
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2.2 วิเคราะหBเพิ่มเติมในวิธีการประเมินค,าแรงดันน้ําตามแนวทางการอางอิง 180 จุดวัด
โดยควรกํ า หนดค, า แรงดั น ในลั ก ษณะเป5 น รายพื้ น ที่ แ ละไม, ค วรคํ า นวณ ค, า แรงดั น น้ํ า จากค, า เฉลี่ ย ทาง
คณิตศาสตรB และควรสรุปประวัติความเป5นมาของการใชจุดวัดอางอิง 28 จุด ว,ามีเหตุผลและที่มาอย,างไร เพื่อ
ใชเป5นแนวทางประกอบในการเสนอขอปรับเปลี่ยนดวย
2.3 กําหนดแนวทางและกระบวนงานการซ,อมท,อประธานใหชัดเจน ทั้งการจัดซ,อมเอง
ที่อาจมีปbญ หาในเรื่ องค,าล,ว งเวลาและการจางซ,อมที่ มักพบว,ามี ค,าใชจ,า ยสูง เพื่ อใหการดําเนินงานซ,อมท, อ
ประธานเป5นไปอย,างมีประสิทธิภาพ โปร,งใส
ในการพิจารณารายละเอียด คณะกรรมการ กปน. ใหขอเสนอแนะว,า กปน. ควรพิจารณา
โครงสรางผั ง บริ ห ารใหสอดคลองกั บ ภารกิ จ ดานการบริ ห ารจั ด การน้ํ า สู ญ เสี ย และจั ด สรรทรั พ ยากรให
สอดคลองกับปริมาณงาน ในแต,ละพื้นที่ โดยเฉพาะพื้นที่บริการสาขาที่มีอัตราน้ําสูญเสียสูง ควรพิจารณาแบ,ง
ออกเป5น 2 เขต เพื่อใหการขับเคลื่อนบริหารงานมีสภาพคล,อง ส,งผลใหงานเป5นไปตามเป~าหมายที่กําหนด
มติที่ประชุม

รับทราบ และให กปน. รับขอเสนอแนะของคณะกรรมการ กปน. และคณะอนุกรรมการฯ
ไปพิจารณาดําเนินการ

เรื่องที่ 19 รับทราบผลการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
กปน. ไดนําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบผลการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการ
บริหารความเสี่ยง ที่ไดประชุมครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 มีมติรับทราบผลการบริหาร
ความเสี่ยง และขอมูลประเด็นความเสี่ยงที่ กปน. เสนอ ดังนี้
1. ผลการเฝLาระวังดัชนีชี้วัดความเสี่ยงหลัก (Key Risk Indicator: KRI) ป6งบประมาณ
2560 (เดือนพฤษภาคม 2560)
ฝ•ายบริหารความเสี่ยง ติดตามดัชนีชี้วัดความเสี่ยงหลัก เดือนพฤษภาคม 2560 จํานวน
6 รายการ พบว,า
1.1 อยู.ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได( (Target) 4 รายการ ไดแก, ความขุ,นน้ําดิบจาก
แหล, งน้ํา ดิบฝb˜ งตะวันออก ณ อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา ความขุ,น น้ําดิ บจากแหล,งน้ําดิ บฝb˜งตะวั นตก
ณ เขื่อนแม,กลอง อ.ท,าม,วง จ.กาญจนบุรี ค,าคลอโรฟ“ลลB ณ สถานีสูบน้ําดิบสําแลและค,าความเค็มในแม,น้ํา
เจาพระยา ณ สถานีสูบน้ําดิบสําแล
1.2 อยู.ในระดับที่ต(องติดตามและทําการเฝLาระวังอย.างใกล(ชิด (Trigger) 1 รายการ
ไดแก, ปริ ม าณการไหล ณ อ.บางไทร จ.พระนครศรี อ ยุ ธ ยา จากฐานขอมู ล กรมชลประทาน ณ วั น ที่ 8
พฤษภาคม 2560 พบว,า อยู,ที่ 87 ลูกบาศกBเมตร/วินาที (Trigger 80 - 100 ลบ.ม./วินาที)
1.3 อยู.ในระดับที่ต(องดําเนินการทันที (Threshold) 1 รายการ ไดแก, ปริมาณน้ําใช
งานไดของ 4 เขื่อนหลัก ไดแก, เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควนอยบํารุงแดน และเขื่อนป•าสักชลสิทธิ์
ในช,วงฤดูแลง จากขอมูลของกรมชลประทาน ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2560 พบว,า อยู,ที่ 24% (Threshold
≤ 28%) อย,างไรก็ตาม ปริมาณน้ําใชการได รวม 4 เขื่อน ยังมากกว,าปGที่แลวในช,วงเวลาเดียวกันอยู, 2,457 ลาน
ลูกบาศกBเมตร กปน. จะเฝ~าระวังสถานการณBต,อไปอย,างใกลชิด
2. การรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ ของการประปานครหลวง
สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยฝ•ายเทคโนโลยีและสื่อสาร นําเรียนที่ประชุมเพื่อสราง
ความมั่นใจการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ ของ กปน. จากการโจมตีทางไซเบอรBโดยมัลแวรBที่ชื่อว,า

-23-

Wanna Cry เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2560 มีผูตกเป5นเหยื่อแลวกว,า 200,000 ราย จาก 100 ประเทศ
รวมถึงประเทศไทย โดย Wannna Cry เป5น Ransomware คือ โปรแกรมที่เขียนขึ้นโดยกลุ,มอาชญากร
ไซเบอรB เจาะผ,านช,องโหว,ของระบบไอทีและเขารหัสลับไว ทําใหผูตกเป5นเหยื่อจะเขาไปอ,านหรือใชขอมูลไม,ได
จุดประสงคBเพื่อเรียกค,าไถ,ไฟลBขอมูลสําคัญต,าง ๆ สามารถแพร,กระจายไปยังเครื่องรอบขางต,อไปเรื่อย ๆ
การรั กษาความปลอดภั ย ระบบสารสนเทศของ กปน. มี ร ะบบตรวจสอบและป~ อ งกั น
การบุกรุกจาก โปรแกรมที่ไม,ประสงคBดีที่จะเขามาในระบบเครือข,ายของ กปน. ทั้ง Hardware และ Software
รวมทั้ง Update Patch ของทั้งระบบปฏิบัติการและโปรแกรมป~องกันไวรัสอย,างต,อเนื่อง และทําการสํารอง
ค,า Configuration ไวในที่ปลอดภัย ถึงแมว,าจะมีการป~องกันภัยคุมคามนี้แลวก็ตาม กปน. ยังมีความเสี่ยงที่
อาจถูกโจมตีเครือข,ายจากการที่พนักงานนําอุปกรณBเครื่องคอมพิวเตอรBพกพา เช,น Notebook หรือ Smart
Device มาใชงานร,วมกับระบบเครือข,ายของ กปน. ปbจจุบันมาตรการควบคุมที่มีอยู, คือ มีระบบตรวจสอบและ
ป~องกันการบุกรุกประจําสํานักงานประปาสาขา (IPS for Branches) และจัดอบรมเจาหนาที่ IT ประจํา
หน,วยงานและสํานักงานประปาสาขา ใหตระหนักถึงภัยคุมคามระบบเครือข,าย ของ กปน. และแนวทางป~องกัน
เป5นประจํา ปGละ 1 ครั้ง
3. ความก(าวหน(าของการซ.อมเรือ
จากขอเสนอแนะของอนุกรรมการฯ ใหสายงานผลิตและส,งน้ําพิจารณาจัดหาเรือสําหรับ
ใชในการสํารวจแหล,งน้ําดิบ ฝ•ายระบบส,งน้ําดิบจึงทําการซ,อมแซมเรือของเดิมที่มีอยู,เพื่อใหมีใชงานก,อนใน
ระยะสั้ น เบื้ องตนไดดํ าเนิ นการซ, อมแซมเรื อภายนอกและอุ ปกรณB บั งคั บเลี้ ยว ขณะนี้ อยู, ระหว, างซ, อมแซม
โครงสรางภายในเรือ มีค,าใชจ,ายประมาณ 120,000 บาท
4. แนวทางแก(ไขป@ญหาการเจริญเติบโตของดีปลีน้ําในคลองประปาฝ@vงตะวันตก
คลองประปาฝb˜งตะวันตก ช,วงกิโลเมตรที่ 50 – 62 พบตนดีปลีน้ําเจริญเติบโตมากเป5น
ระยะทางยาวกว,า 12 กิโลเมตร ฝ•ายระบบส,งน้ําดิบนําเสนอวิธีการชะลอการเจริญเติบโตที่อาจเป5นอุปสรรค
ต,อการไหลของน้ํ าดิบ โดยจํากัดการสังเคราะหBแสงดวยการปูวัสดุแผ,นพลาสติกโพลีเ อทธิลีน (PE) บริเวณ
ตลิ่งคลอง วงเงินงบประมาณ 2,400,000 บาท
5. โครงการศึกษาความเป%นไปได(ของการติดตั้งระบบเซลล<แสงอาทิตย<ที่อาคารสํานักงานใหญ.
สายงานผลิตและส,งน้ํา โดย กองพลังงานทางเลือก ฝ•ายวางแผนและพัฒนาการผลิตระบบ
ส,งและจ,ายน้ํา เสนอผลการศึกษาความเป5นไปไดในการนําระบบเซลลBแสงอาทิตยBมาใชเพื่อลดภาระการใชไฟฟ~า
ใน ช, วงพี ค โดยเฉพาะฤดู ร อนเดื อนเมษายน ผลการศึ กษามี จุ ดติ ดตั้ งที่ เหมาะสม 3 จุ ด ไดแก, ดาดฟ~ าอาคาร
สํานักงานใหญ, ดาดฟ~าอาคารอเนกประสงคB และพื้นที่ศูนยBบริการรถยนตB จากการวิเคราะหBขอมูลดวยโปรแกรม
PVsyst (ซอฟตBแวรBสําหรับออกแบบระบบโซล,ารBฟารBม) พบว,าบริเวณดาดฟ~าอาคารสํานักงานใหญ, มีความ
เหมาะสมที่สุด โดยมีค,าลงทุนประมาณ 4,215,000 บาทระยะเวลาคืนทุนประมาณ 8 ปG ใหกําลังไฟ 10
Kwh/เดือน สามารถลดการใชพลังงานไฟฟ~าจาก กฟน. ไดประมาณ 3.35 %
6. โครงการศูนย<การเรียนรู(รักษ<น้ําที่ทําการท.าม.วง
สายงานผลิ ต และส, งน้ํ าไดประสานงานขออนุ ญ าตใชพื้ น ที่ บ ริ เ วณเหนื อเขื่ อนแม, กลอง
ในเขตรับผิดชอบของสํานักชลประทานที่ 13 ขนาดที่ดินประมาณ 6 ไร, วัตถุประสงคBเพื่อใชเป5นศูนยBเรียนรู
การอนุรักษBทรัพยากรน้ําและทํากิจกรรมร,วมกับชุมชนลุ,มน้ําแม,กลอง ปbจจุบันอยู,ระหว,างปรับถมพื้นที่ และ
ออกแบบอาคาร ฝ•ายระบบส,งน้ําดิบไดนําเสนอรูปแบบอาคาร 2 ชั้น มีรูปแบบเดียวกับอาคารที่ศูนยBการเรียนรู
เชียงราก
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7. การศึกษานวัตกรรมการกําจัดสาหร.ายในระบบผลิตน้ําประปา
สายงานผลิตและส,งน้ําไดตั้งคณะทํางานศึกษาวิธีกําจัดสาหร,ายโดยใชแผ,นกรองทําจาก
สแลนคลุมบังแดด ขนาดของแผ,นกรองสูงประมาณ 1 เมตร ติดตั้งใตผิวน้ําในคลองประปา และทดสอบว,า
แผ, น กรองสามารถกั กสาหร, า ยไวไดหรื อไม, โดยนั บ ปริ มาณสาหร,า ยบริเ วณหนาและหลั งแผ, น กรอง พบว, า
ปริมาณสาหร,ายแตกต,างกันรอยละ 11 – 66 ซึ่งยังไม,มีนัยสําคัญ จะดําเนินการปรับแบบของแผ,นกรองใหเป5น
ลักษณะคลายโพงพางและทดลองต,อไป
ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง มีมติรับทราบและใหขอเสนอแนะดังนี้
1. สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ควรพิจารณาจัดอบรมเจาหนาที่ IT ประจําหน,วยงานและ
สํ า นั กงานประปาสาขา เกี่ ย วกั บ ความตระหนั ก และแนวทางปฏิ บั ติ เ พื่ อป~ องกั นภั ยคุ มคามระบบเครื อข, าย
ของ กปน. ใหมีความถี่เพิ่มขึ้นจาก ปGละ 1 ครั้ง เป5นไตรมาสละ 1 ครั้ง เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในระบบเครือข,าย
ของ กปน. ใหเท,าทันภัยคุกคามที่เปลี่ยนแปลงไป
2. สายงานผลิ ต และส, ง น้ํ า ควรประสานงานกั บ สํ า นั ก วิ จั ย และพั ฒ นากรมชลประทาน
เพื่อปรึกษาวิธีการกําจัดวัชพืชดวยเครื่องมือเชิงกล
3. สายงานผลิ ตและส, งน้ํ า ควรพิ จารณาศึ กษาและออกแบบระบบระบบเซลลB แสงอาทิ ตยB
ขนาดเล็ก ที่สามารถดําเนินการไดง,าย ไม,ติดขัดดานกฎหมายเรื่องการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม หรือการทํา
ประชาพิจารณB
4. สายงานผลิตและส,งน้ํา ควรศึกษาประวัติศาสตรBการก,อสรางคลองประปาฝb˜งตะวันตก เพื่อ
นํามาใชปรับรูปแบบอาคารศูนยBเรียนรูรักษBน้ําที่ทําการท,าม,วง แทนการคัดลอกแบบเดิมของเชียงราก และให
พิจารณาจัดทําสํานักงานชั่วคราวและศาลาอเนกประสงคBชั้นเดียวเพื่อใชงานในระยะสั้นก,อน
5. สายงานผลิตและส,งน้ํา ควรทบทวนบทบาทและภารกิจของงานแหล,งน้ําดิบ งานควบคุ ม
ระบบส,งน้ําและบํารุงรักษาคลองส,งน้ําควรเป5นงานหลักที่ตองดําเนินการ เช,น การตรวจสอบพารามิเตอรBทาง
ชลศาสตรBของคลองประปาในสภาวะใชงานจริง ยังคงมีประสิทธิภาพตามที่ออกแบบไวหรือไม, เป5นตน
มติที่ประชุม

รับทราบ และให กปน. รับขอเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ ไปพิจารณาดําเนินการ

เรื่องที่ 20 รับทราบผลการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
กปน. ไดนําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบผลการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการ
บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ซึ่งไดมีการประชุมครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 และ
มีมติในเรื่องต,าง ๆ ดังนี้
1. หลักเกณฑ<และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความขัดแย(งทางผลประโยชน<
เลขานุ ก ารฯ ไดแจงที่ ป ระชุ ม เพื่ อ รั บ ทราบหลั ก เกณฑB แ ละแนวปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ
ความขั ด แยงทางผลประโยชนB โดยสํ า นั ก งานคณะกรรมการป~ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต แห, ง ชาติ
(สํา นักงาน ป.ป.ช.) และกระทรวงมหาดไทย ไดใหความสํา คัญ และรณรงคB ใหความรู ในเรื่ องผลประโยชนB
ทั บ ซอนหรื อ ความขั ด กั น ระหว, า งผลประโยชนB ส, ว นตนและผลประโยชนB ส, ว นรวม เพื่ อ ใหเจาหนาที่ แ ละ
ผูปฏิบัติงานของรัฐ มีความรูความเขาใจในการปฏิบัติงาน ประกอบกับคณะกรรมการ กปน. ไดมีขอเสนอแนะ
ในการประชุมครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2560 ให กปน. นําเสนอหลักการและแนวทางปฏิบัติ
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เกี่ยวกับความขัดแยงทางผลประโยชนBใหอนุกรรมการชุดต,าง ๆ รับทราบ เพื่อใหประเด็นเกี่ยวกับความขัดแยง
ทางผลประโยชนBมีความชัดเจนและไดรับการสื่อสารใหเกิดความเขาใจโดยทั่วกัน
คณะอนุกรรมการฯ มีขอสังเกตว,า หลักเกณฑBและแนวปฏิบัติที่นําเสนอเป5นเพียงกรอบ
แนวทางกวาง ๆ คงจะตองมี แ นวทางปฏิ บั ติ ใ นรายละเอี ย ด อาทิ เ ช, น การรั บ ของขวั ญ การรั บ เลี้ ย งจาก
บุคคลภายนอก ฯลฯ แต,หาก กปน. มีคู,มือหรือแนวทางปฏิบัติโดยละเอียดอยู,แลว ควรรวบรวมไวในที่เดียวกัน
และสื่อสารไปพรอม ๆ กัน ทั้งนี้ ขอใหนําไปเป5นประเด็นหารือในสภาธรรมาภิบาล และอาจใหสมาชิกสภา
ธรรมาภิบาลช,วยสื่อสารสรางความเขาใจไปยังพนักงานทุกระดับต,อไป
มติ ที่ป ระชุ ม รั บ ทราบ และให กปน. รั บ ขอสั ง เกตของคณะอนุ ก รรมการฯ ไปพิ จ ารณา
ดําเนินการต,อไป
2. การติด ตามการดํา เนิ นงานตามมติค ณะอนุก รรมการบริ หารและพัฒนาทรั พยากร
บุ ค คล ซึ่ ง ได( นํ า เสนอคณะกรรมการ กปน. รั บทราบแล( วในการประชุ ม ครั้ ง ที่ 4/2560 เมื่ อ วั น ที่ 7
เมษายน 2560
มติที่ประชุม รับทราบ
3. การจ. า ยเงิ น ค. า ปฏิ บั ติ ง านล. ว งเวลา ค. า ปฏิ บั ติ ง านในวั น หยุ ด และเงิ น เพิ่ ม พิ เ ศษ
สํ า หรั บ ผู( ป ฏิ บั ติ ง านเป% น กะ สํ า หรั บ พนั ก งานที่ ไ ด( รั บ การปรั บ อั ต ราเงิ น เดื อ นเพิ่ ม 0.5 ขั้ น ตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2559
คณะอนุกรรมการฯ ไม,ขัดของในหลักการ แต,เนื่องจากยังมีประเด็นขอสังเกตของ สตง.
ในการตีความมติ ครม. เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2559 ขางตน ดังนั้น จึงเห็นควรใหมีการหารือร,วมกันระหว,าง
ฝ• า ยบริ ห ารของ กปน. กั บ เจาหนาที่ สตง. เพื่ อ สรางความกระจ, า งในประเด็ น ที่ เ ป5 น ขอสงสั ย ทั้ ง ในเรื่ อ ง
ขอกฎหมายและอื่น ๆ
มติที่ประชุม ให กปน. หารือ สตง. ตามขอเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ ต,อไป
4. บัญชีผู(ทรงคุณวุฒิ ด(านงานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม
คณะอนุกรรมการฯ มีขอสังเกตว,า ในการจัดทําบัญชีรายชื่อผูทรงคุณวุฒิ ควรพิจารณา
กําหนดแยกเป5นกลุ,มความเชี่ยวชาญ เพื่อจะไดมั่นใจว,า กปน. มีผูทรงคุณวุฒิที่ครอบคลุมงานวิจัยทุกดานและ
ตอบโจทยBความตองการขององคBกร อาทิเช,น ดานแหล,งน้ํา สิ่งแวดลอม ระบบผลิตน้ํา ฯลฯ นอกจากนี้ ในการ
พิ จ ารณาคั ด เลื อกผู ทรงคุ ณวุ ฒิ เ ขาสู, บั ญ ชี ร ายชื่ อ ควรพิ จ ารณาผลงานและความเชี่ ย วชาญของแต, ล ะท, า น
ประกอบดวย และ กปน. อาจกําหนดเป5นเงื่อนไขไวดวยว,า กปน. สามารถเรียนเชิญผูทรงคุณวุฒิที่ไม,ไดอยู,ใน
บั ญ ชี ร ายชื่ อเขาร, ว มประชุ ม ได ทั้ งนี้ เพื่ อ ใหเกิ ด ความคล, อ งตั ว ในการดํ า เนิ น งานกรณี ที่ป ระสงคB จ ะขอรั บ
คําแนะนําจากผู เชี่ยวชาญท,านใดท,านหนึ่งเป5 นการเฉพาะ แต,ท,านไม,ไดอยู, ในบัญชีรายชื่อผูทรงคุณวุฒิของ
กปน.
มติ ที่ป ระชุ ม รั บ ทราบ และให กปน. รั บ ขอสั ง เกตของคณะอนุ ก รรมการฯ ไปพิ จ ารณา
ดําเนินการต,อไป
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5. แผนการดํ า เนิน การเปx ด กรอบงานวิ จั ยเพื่ อการสนั บสนุ น โครงการแผนน้ํ าประปา
ปลอดภัย (Water Safety Plan)
คณะอนุกรรมการฯ มีขอสังเกตดังนี้
5.1 เมื่ อ พิ จ ารณาจากประเด็ น วิ จั ย ที่ จ ะดํ า เนิ น การภายใตแผนงานวิ จั ย ระยะ 5 ปG
(2560-2564) จํานวน 10 เรื่อง พบว,า ส,วนใหญ,เป5นงานวิจัยดานเทคนิค ดังนั้น ขอให กปน. พิจารณา
งานวิจัยที่ไม,ใช,ทางเทคนิคเพิ่มเติมดวย และจากประเด็นวิจัยทั้ง 10 เรื่อง กปน. อาจไม,สามารถทําไดครบ
ทั้ ง หมดภายในระยะเวลา 4 ปG ซึ่ ง กปน. อาจจะจั ด กลุ, ม ใหม, แ ละแบ, ง เป5 น ขอเสนองานวิ จั ย (Research
Proposal) ย,อย ๆ เพื่อจะไดวิจัยลงในรายละเอียดไดดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ ในการกําหนดหัวขอวิจัยขอใหพิจารณาจาก
วิสัยทัศนB เป~าหมาย กลยุทธBที่จะตองมุ,งไป แลวกําหนดหัวขอวิจัยที่สนับสนุนต,อวิสัยทัศนBและกลยุทธBนั้น ๆ เพื่อ
จะไดนําไปสู,การแกไขปbญหาและปรับปรุงงานขององคBกรอย,างแทจริง
5.2 สิ่ ง สํ า คั ญ อี ก ประการหนึ่ ง ของการวิ จั ย คื อ คุ ณ ภาพของงานวิ จั ย ซึ่ ง ควรมี
คณะกรรมการที่มีความเชี่ยวชาญเป5นผูพิจารณา โดยเมื่อผลการวิจัยแลวเสร็จจะตองนําเสนอ Model ตัวอย,าง
ใหคณะกรรมการพิจารณาว,าตอบโจทยBหัวขอวิจัยและขององคBกรไดอย,างไร ดังนั้น กปน. อาจจะตองไปกําหนด
กระบวนการในการประเมินผลที่สามารถนําไปใชหรือต,อยอดได
อนึ่ง ในงานวิจัยขององคBกรระดับประเทศ อาทิ องคBการอนามัยโลก (WHO) จะทําการวิจัย
โดยแบ,งเป5นระยะ (Phase) โดยระยะที่ 1 เป5นการทําวิจัย ระยะที่ 2 นําไปปฏิบัติ และประเมินผล ทั้งผลผลิต
(Output) และผลลัพธB (Outcome) ของงานวิจัย ซึ่งจะทําใหมั่นใจว,าไดผลงานที่สามารถนําไปปรับปรุงงานไดจริง
มติ ที่ ประชุ ม รั บ ทราบ และให กปน. รั บ ขอสั ง เกตของคณะอนุ ก รรมการฯ ไปพิ จ ารณา
ดําเนินการต,อไป
6. การจัดทําสรุปผลการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ศ.ดร.สุว ัฒ นา จิต ตลดากร ประธานอนุก รรมการฯ ไดแจงที ่ป ระชุม ทราบว,า
คณะอนุกรรมการฯ ชุดนี้จะครบวาระการดํารงตําแหน,งตามวาระของคณะกรรมการ กปน. ในเดือนกรกฎาคม
2560 ดังนั้น การประชุมคณะอนุกรรมการฯ ในเดือนมิถุนายน 2560 อาจจะเป5นการประชุมครั้งสุดทาย
จึงขอใหเลขานุการฯ จัดทําสรุปนโยบายและผลการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการฯ ที่ใหไวในเรื่องต,าง ๆ
ทั้งที่ดําเนินการแลวเสร็จหรืออยู,ระหว,างการดําเนินการ เพื่อจะไดเป5นขอมูลส,งมอบต,อใหคณะอนุกรรมการฯ
ชุดต,อไป
มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายใหเลขานุการฯ ดําเนินการต,อไป
มติที่ประชุม

รับ ทราบ และ ให กปน. รับ ขอสั งเกตและความเห็ นของคณะอนุ กรรมการฯ ไปพิจ ารณา
ดําเนินการ

เรื่องที่ 21 รับทราบผลการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการธรรมาภิบาล (CG) และกิจกรรมเพื่อสังคม
(CSR)
กปน. ไดนําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบผลการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการ
ธรรมาภิบาล (CG) และกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ที่ไดประชุมครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2560
ซึ่งมีมติในเรื่องต,าง ๆ ดังนี้
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1. รับทราบ การลาออกของอนุกรรมการธรรมาภิบาล (CG) และกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR)
โดยนายเกียรติ อึงรัตนากร มีความประสงคBขอลาออกจากการเป5นอนุกรรมการฯ ตั้งแต,วันที่ 4 พฤษภาคม 2560
และนายสํารวย มงคลพร มีความประสงคBขอลาออกจากการเป5นอนุกรรมการฯ ตั้งแต,วันที่ 8 พฤษภาคม 2560
เป5นตนไป
2. รับทราบ หลักเกณฑBและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความขัดแยงทางผลประโยชนB
3. รั บ ทราบ รายงานผลการดํา เนิ น งาน ตามแผนปฏิ บั ติ ง านดานธรรมาภิบาล (CG)
ประจําปGงบประมาณ 2560 ในเดือนเมษายน 2560
คณะอนุ ก รรมการฯ ใหขอเสนอแนะดานสภาธรรมาภิ บ าล ว, า ควรมี กิ จ กรรม
เชิงสรางสรรคBเพื่อส,งเสริมและกระตุนใหกรรมการและพนักงานมีส,วนร,วม เช,น จัดกิจกรรม Road Show
เพื่อแนะนําสภาฯ และรับฟbงความคิดเห็นอย,างกวางขวาง นอกจากนี้ ควรสนับสนุนใหสภาฯ เป5นเครื่องมือใน
การผลักดันการทํางานใหดําเนินไปอย,างถูกตองตามหลักธรรมาภิบาล
4. รับทราบ รายงานผลการดําเนินงานดานความรับผิดชอบต,อสังคม (SR) ของ กปน.
ประจําเดือน เมษายน 2560
คณะอนุกรรมการฯ ใหขอเสนอแนะเรื่องฉลากประหยัดน้ํา ว,าควรศึกษาปbจจัยเกณฑBวัด
ระดับการประหยัดน้ําใหครอบคลุม อาทิ สัดส,วนการเติมอากาศ ความฉับไวในการเป“ดป“ดก•อก ฯลฯ
5. รับทราบ รายงานผลการดําเนินงานดานประชาสัมพันธB ประจําเดือนเมษายน 2560
คณะอนุกรรมการฯ ใหขอเสนอแนะดานการเลือกใชสื่อ ไม,ว,าจะเป5นสื่อโทรทัศนB วิทยุ
โซเชี ย ลมี เ ดี ย ฯลฯ ว, า ควรเลื อกสื่ อ ที่ มีชื่ อเสี ย ง เรตติ้ งสู ง และเป5 น ที่ นิ ย ม เพื่ อใหประชาชนรั บ ทราบข, า ว
ประชาสัมพันธBอย,างกวางขวาง
6. รั บทราบ รายงานการปฏิบั ติ ต าม พ.ร.บ. ขอมู ล ข,า วสารของราชการ พ.ศ. 2540
ประจํ า เดื อนเมษายน 2560 โดยศู น ยB ขอมู ล ข, า วสาร ฝ• า ยสื่ อสารองคB กร ไดดํ า เนิ น การประกาศเผยแพร,
การจัดซื้อจัดจางที่เสาข,าว บริเวณหนาหองอาหาร อาคารสํานักงานใหญ, มีจํานวนทั้งสิ้น 61 เรื่อง และไม,มี
การรองเรี ย นเรื่ องจั ด ซื้ อจั ด จางจากทุ กสายงาน ทั้ งนี้ คณะอนุ กรรมการฯ ใหขอเสนอแนะว, า ควรเผยแพร,
การจัดซื้อจัดจางผ,านสื่อสิ่งพิมพB เพื่อความโปร,งใส
7. รับทราบ รายงานความกาวหนาการดําเนินงานโครงการพิพิธภัณฑBแห,งการเรียนรูของ
การประปานครหลวง โดยคณะทํางานกําหนดแนวทางการดําเนินงานดานพิพิธภัณฑBการประปานครหลวง
ไดพิ จ ารณารายละเอี ย ดของโครงการฯ แลวเสร็ จ โดยขณะนี้ อยู, ในขั้ น ตอนการจั ด จางเพื่ อ หาผู รั บ จางมา
ดําเนินการ
คณะอนุกรรมการฯ ใหขอเสนอแนะว,าควรผลักดันใหเป5นพิพิธภัณฑBมีชีวิต มีเนื้อหาและ
การเล,าเรื่องที่ดึงดูด เชื่อมโยงประวัติศาสตรBกิจการประปาตั้งแต,อดีต ไปจนถึงนวัตกรรมในอนาคต
8. เห็นชอบในหลักการ การจัดตั้งกองบริหารการใชน้ํา (DSM) เพื่อบริหารจัดการทรัพยากร
น้ําใหมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ขอให กปน. พิจารณาอัตรากําลังและหนาที่ความรับผิดชอบใหครอบคลุมและชัดเจนใน
ดาน DSM รวมถึงศึกษาสายงานบังคับบัญชา ก,อนนําเสนอคณะอนุกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
พิจารณาใหความเห็นชอบต,อไป
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9. รับทราบ การกําหนดวันประชุมคณะอนุกรรมการธรรมาภิบาล (CG) และกิจกรรมเพื่อ
สังคม (CSR) ครั้งที่ 6/2560 ในวันศุกรBที่ 9 มิถุนายน 2560 เวลา 09.30 น.
มติที่ประชุม

รับทราบ และให กปน. รับขอเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ ไปพิจารณาดําเนินการ

เรื่องที่ 22 รับทราบผลการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการกําหนดกลยุทธ<ด(านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของ กปน.
กปน. ไดนําเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบผลการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการ
กําหนดกลยุทธBดานเทคโนโลยีสารสนเทศของ กปน. ซึ่งไดมีการประชุมครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม
2560แลว มีมติในเรื่องต,าง ๆ พรอมใหขอเสนอแนะ ดังนี้
1. รับทราบ ความกาวหนาการดําเนินงานโครงการพัฒนาระบบขอมูลผูใชน้ํา (CIS) ที่เป“ดใช
งานระบบ (Go Live) เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2560
คณะอนุกรรมการฯ มีข(อเสนอแนะ ดังนี้
1) สื่อสารทําความเขาใจกับผูใชงาน เรื่องความสามารถของระบบ CIS ใหม,ที่เพิ่มขึ้น
เพื่อลดปbญหาขอขัดแยงจากรูปแบบการทํางานที่เปลี่ยนไป
2) เตรียมความพรอมในดานต,างๆ เพื่อรองรับปbญหาที่อาจจะเกิดขึ้นหลังจากการส,งมอบ
ระบบ CIS
2. รับทราบ ความกาวหนาแผนสนับสนุนนโยบาย Enterprise GIS โดยมีโครงการที่
ดํา เนิ นการตามแผนปฏิ บั ติงานดานเทคโนโลยี สารสนเทศ ปGงบประมาณ 2559-2560 ที่ สนั บ สนุ นแผน
ยุทธศาสตรBการบริหาร กปน. ฉบับที่ 4 จํานวน 8 โครงการ ดังนี้
โครงการในป6งบประมาณ 2559
• โครงการพั ฒ นาระบบสารสนเทศเพื่ อ การบริ ห ารสิ น ทรั พ ยB วิ ศ วกรรมและบริ ก าร
(จล.17/2559)
• โครงการจางสํารวจแนวอุโมงคB ตําแหน,งพิกัดและความลึกหลังท,อ (จล.18/2559)
• จั ด หาเครื่ องคอมพิ ว เตอรB แม, ข,า ย และอุ ป กรณB สํ า หรั บ จั ด เก็ บ ขอมู ล แบบภายนอก
(ซล.95/2559)
โครงการในป6งบประมาณ 2560
• โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตรBเพื่ อบูรณาการฐานขอมูลระบบ WLMA
และ CIS (จล.48/2560)
• โครงการพัฒนาระบบบริ การขอมูล GIS สํ าหรั บหน,ว ยงานภาครัฐ โดยใช Open
source
• โครงการจัดทําระบบสํารองขอมูล (DR site) ของระบบ GIS กปน.
• โครงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน Geo portal GIS
• โครงการปรับปรุ งคุณภาพฐานขอมู ลดานลดน้ํา สูญเสี ยและระบบส,งและสูบจ, ายน้ํ า
เพื่อการทํา Network modeling
คณะอนุกรรมการฯ มีข(อเสนอแนะ ใหพิจารณาการนํา Enterprise GIS ไปช,วยสนับสนุน
งานต,าง ๆ ใหมากขึ้น
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3. รั บ ทราบ ความกาวหนาการศึ ก ษาแนวทางการติ ด ตามวั ส ดุ สํ า รองคลั ง (Material
Tracking) นํ า ร,องศึกษาที่ กองคลังพั ส ดุกลาง โดยเชิ ญ บริ ษัทที่ มีความชํา นาญในดานการบริ หารจัด การ
คลังสินคามาร,วมในการศึกษาแนวทางดังกล,าว โดยศึกษาอุปกรณBที่ใชติดวัสดุสํารองคลัง 2 ประเภท คือ RFID
และ Barcode แบบ QR-Code ในเบื้องตนไดผลสรุปเป5นการใช Barcode แบบ QR-Code
คณะอนุกรรมการฯ มีข(อเสนอแนะว.า ควรกําหนดวัตถุประสงคBในการติดตามวัสดุสํารอง
คลังใหชัดเจน เพื่อเป5นแนวทางในการเลือกเทคโนโลยีที่จะนํามาใชไดอย,างถูกตอง เหมาะสม
4. รั บทราบ ปb ญ หาและอุ ป สรรคงานจางบํ า รุ งรั ก ษาฮารB ด แวรB และซอฟตB แวรB ร ะบบและ
การเบิกจ,ายงบลงทุนล,าชา เนื่องจากมีสัญญาที่ตองดําเนินการบํารุงรักษาฯ รวมทั้งสิ้น 52 รายการ บางสัญญา
ผูกพันขามปGงบประมาณ ทําใหเกิดปbญหาการเบิกจ,ายงบลงทุนล,าชา
คณะอนุกรรมการฯ มีข(อเสนอแนะว.า ควรพิจารณาลดจํานวนของสัญญา โดยนําสัญญา
ที่เกี่ยวของกันหรือเป5นลักษณะเดียวกันรวมใหอยู,ในสัญญาเดียว เพื่อช,วยลดปbญหาความล,าชาในกระบวนการ
จางบํารุงรักษา
มติที่ประชุม

รับทราบ และให กปน. รับขอเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ ไปพิจารณาดําเนินการ

เรื่องที่ 23 รับทราบกิจกรรมของคณะกรรมการ กปน.
กปน. ไดนํ า เสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่ อรั บ ทราบกิ จ กรรมของคณะกรรมการ กปน.
ที่ผ,านมา โดยมีรายละเอียดดังนี้
- เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 เวลา 09.30 น. ณ หองประชุม 606 กปน. รศ. ดร. ชนินทรB
ทินนโชติ กรรมการ กปน. พรอมดวย นายปริญญา ยมะสมิต ผวก. และคณะผูบริหารที่เกี่ยวของ ร,วมรับฟbง
การบรรยายเกี่ยวกับเทคโนโลยีการผลิตน้ํา MIEX ซึ่งเป5นเทคโนโลยีที่ใชเรซิ่นแลกเปลี่ยนไอออนที่มีคุณสมบัติ
แม, เ หล็ กในการกํ า จั ด สารอิ น ทรี ยB ในน้ํ า เพื่ อ ใหไดน้ํ า ที่ ส ะอาดไดมาตรฐานของทั้ งยุ โ รปและอเมริ กา ทั้ ง นี้
ที่ประชุมไดมีการแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณBต,าง ๆ ทางเทคนิค เพื่อพิจารณาความเหมาะสมและ
ความจําเป5นในการประยุกตBใชเทคโนโลยีดังกล,าวนํามาปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในระบบผลิตน้ําต,อไป
- เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2560 รศ. ดร. ชนินทรB ทินนโชติ กรรมการ กปน. พรอมดวย
นายปริญญา ยมะสมิต ผวก. และคณะผูบริหารที่เกี่ยวของ เขาใหกําลังใจผูปฏิบัติหนาที่และติดตามการทดสอบ
ระบบ CIS ณ สสช. และ สสข. ซึ่ง CIS ระบบใหม, จะพรอมใหบริการ ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2560
- เมื่ อวั นที่ 3 พฤษภาคม 2560 เวลา 11.00 น. ณ ตึ ก สั น ติ ไ มตรี ทํ า เนี ย บรั ฐบาล
ดร.รอยล จิ ตรดอน กรรมการ กปน. พรอมดวย นายคงเกี ยรติ เจริ ญบุ ญวรรณ รวก.(ผ) ร, ว มชมนิ ทรรศการ
ประชาสัมพันธB การบริหารจัดการน้ําเพื่อสรางการรับรูที่ถูกตองแก,ประชาชน ในการประชุมคณะกรรมการ
ทรัพยากรน้ําแห,งชาติ ครั้งที่ 1/2560 ตามแผนยุทธศาสตรBการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา โดยมี พลเอก
ประยุทธB จันทรBโอชา นายกรัฐมนตรี เป5นประธานการประชุม ซึ่ง กปน. ไดนําเสนอชุดขอมูลความรู Water
Safety Plans (WSPs) หรือแผนน้ําประปาปลอดภัย ใหแก,นายกรัฐมนตรี กรรมการ และผูเขาร,วมประชุม
ทุกหน,วยงาน
มติที่ประชุม รับทราบ

